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De verdwaalde Middeleeuwer '1)
door Jowan de KEVER

« De Maria numquam satis » was de bruidelijke fluistering
van Sint Bernardus. De betekenis van die liefde-verwoording is
duidelijk : nooit kunnen wij volledig de hoogten vermoeden en de
diepten uitpuren van Maria's heerlijkheden, van haar Bruidsschatten bij God.
Maria's heerlijkheid en voorrechten moeten natuurlijk niet
gezocht worden buiten Gods bedoeling met Haar. God heeft Haar
op de eerste plaats als menselijke Moeder gewild. En dit was zo
menselijk, maar ook zo goddelijk tegelijk, dat slechts de oneindige
gedachte van God zo iets kon uitdenken.
Slechts door de genade bereide mensen zullen in Maria's
grootheid steeds hoger toppen en dieper afgronden vinden, want
het is God zelf, die hen brengt in het Alpenland van Zijn Hart.
Zulke bergtocht in Gods Liefde, met een uitzonderlijk vergezicht in het dal, dat Maria heet, mocht Montfort maken, de
verdwaalde Middeleeuwer. Als we hem verdwaald noemen, komt
dat, wijl hij 31 Januari 1673 te Montfort-la-Cane, Bretagne, werd
geboren, toen de middeleeuwen dus reeds voorbij waren. Maar
juist het feit dat hij zichzelf later ontvluchtte door zich in de
anonymiteit van de naam « Montfort 3 op te sluiten, wijst al naar
zijn middeleeuwse geest. Want eigenlijk heette hij Louis Marie
Grignion. Hij schoof echter zijn persoonlijkheid terug in de Enige
die waarlijk Iemand is. Hij zette geen scheidingsstreep tussen
natuur en bovennatuur. Hij wilde alles zien, zoals het door Go d
gewild is : ordo vitae in gratia et ordo gratiae in vita. Om deze
geestesconstructie is Montfort een middeleeuwer, verdwaald in
de eeuw van de « verlichting ». René Thibault S.I. die in zijn
Le sens des paroles du Christ « la charité médiévale » beschrijf t
als de onvervalste naastenliefde volgens Christus, zegt dan ook

.

.

(1) Op 20 Juli 1947 heeft Z. H. Paus Pius XII de heiligverklaring uitgesproken van
Louis Marie Grignion de Montfort waaraan dit artikel is gewijd. Hij is de stichter van
de « Dochteren der Wijsheid », een Congregatie welke op het ogenblik ongeveer 5.000 leden
telt en van het « Gezelschap van Maria » (Montfortanen) met 1.500 leden en 125 huizen
over de gehele wereld verspreid.
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gen, de miskenning, de verbanning uit het bisdom of werkkring
tot zelfs lichamelijke hinderlagen.
Want na heel wat wederwaardigheden armoede, onbegrip
vanwege directeur en professoren, twijfel over gezond oordeel
en heiligheid, bewustwording van eigen onwaardigheid was
Montfort priester gewijd. Hoewel zijn droom vaker was uitgegaan
naar overzeese missie, had de Voorzienigheid hem in de volksmissies geplaatst. Daar kwam hij in rechtstreeks contact met
leugen en dwaling, met geestelijke verwaarlozing en wildgroei,
en hij werd de blaffende hond van God, die aansloeg als het
nodig was. Met een buldozerkracht brak hij door de puinen heen
en ruimde, ruimde. « Blaffende honden van de Heer, heilige,
i j eervolle priesters, laat ons met mond en hart ten oorlog trekken
tegen de opstandige wereld, tegen de dansers, tegen het cabaretvolk, dat erger is dan alle heidenen », zong hij in een van zijn vele
liederen die hij ons naliet. Maar zulk blaffen bracht hem stokslagen
want een eerste neiging van niet al te heldhaftige mensen zal
zijn : het muilkorven van zo een « gevaarlijke » hond, het grijpen
naar een stok.
Doch God had zijn « andere Christus » gereed gemaakt voor
het kruis. Met een zakelijk inzicht mocht Montfort weten, dat
God, in Zijn wijsheid, loutering en lijden bedoeld heeft als ladders
naar Zijn Hart. Dat was reeds de ervaring van Job. En Christus
was bovendien nog gekomen om zeer duidelijk ons de dwaasheid
van het kruis te leren, die wijsheid is voor God. Zo kwam Montfort
tot zijn wi j sheidssynthese.
Wifsheidssynthese.

In zo'n zware vervolgingstijd, toen de Wijsheid de arme priester nodigde tot de diepste kamers van Haar bezit, heeft Montfort
ook de grondslagen gelegd van zijn zusterscongregatie, de Dochters
van de Wijsheid. Want in het vertrek, waar hij enkele meisjes
verzamelde, plantte hij een groot houten kruis, en de kamer
noemde hij : de Wijsheid.
Uit die zelfde tijd dagtekent hoogstwaarschijnlijk het traktaatje, dat Montfort naliet : L'Amour de la Sagesse Eternelle.
In dit boekje vinden we de volledige leer, waarmee de heilige
aan de Kerk een nieuwe spiritualiteit heeft gegeven. Al kan
men een duidelijke invloed bespeuren van pater Saint-Jure's
De la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, Notre Seigneur
Jésus-Christ, al bouwt Montfort met gegevens in de eeuwen vóór

hem verzameld door Suzo, St. Thomas, St. Bonaventura, St. Ber-
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Rond diezelfde tijd schrijft hij aan zijn zus : « Dat men mij
lastere, dat men met mij spotte, dat men mijn goede naam verscheure, dat men mij in de gevangenis zette. Dat zijn kostbare
geschenken. Dat zijn heerlijke spijzen. Dat is bekoorlijke grootheid. Het is de hofhouding en het noodzakelijk gevolg van de
goddelijke Wijsheid, die Zij meebrengt in het huis van hen,
waarin Zij wil wonen ».
Het bezit van God als de Wijsheid, dat is Montfort's zorg, dat
is zijn doel. De Eeuwige Wijsheid is het Ongeschapen Woord, de
tweede Persoon van de H. Drieëenheid. Zij heeft van alle eeuwigheid het heerlijke Verlossingsplan uitgedacht en kwam Zelf als
Mensgeworden Wijsheid op aarde. Als wij dan door Haar, door.
Jezus Christus dus, naar God moeten, dan zal het verstandig en
wijs zijn te zien welke weg Zij genomen heeft naar ons. En het
resultaat is dan : het hoofdmiddel, waardoor het plan van de
Wijsheid werd bereikt, het Kruis. Daardoor heeft de Mensgeworden Wijsheid ons verlost. Maar de Menswording zelf
geschiedde met die heerlijke medewerking van Maria... En dan
is Montfort er bijna. Hij heeft reeds de twee grote middelen :
het Kruis en Maria. Hoe verhouden die zich tot elkaar ? Montfort
weet, dat het Kruis het voornaamste is : « Nooit het Kruis zonder
Jezus, noch Jezus zonder het Kruis », zegt hij. Want « De Wijsheid
is het Kruis en het Kruis is de Wijsheid ». En opeens mag hij
de sluitende synthese zien « Door de Allerheiligste Maagd Maria
is Jezus Christus in de wereld gekomen, door Haar ook moet Hij
regeren ». DU is het, want Maria heeft Jezus gevormd en voorbereid voor. het Kruis. Het is door Haar ook, dat de hele Christus,
ook Zijn mystieke ledematen, moeten voorbereid worden tot het
Kruis, tot de Wijsheid.
De Maria numquam satis.

Al heeft Montfort over het Kruis die prachtige « Brief aan
de vrienden van het Kruis » geschreven, waarin hij het « Si quis
vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam
et sequatur Me » van Christus aantoont en uitlegt als onze uiteindelijke opdracht, toch ligt zijn grote verdienste in het wijzen
naar Maria. Want indien het waar is, dat de goddelijke Wijsheid
Maria zo nauw betrokken heeft in het Verlossingsplan, indien het
algemene Middelaresschap van Maria vervat is in de leer van de
Kerk, dan moet aan Maria ook in de uitvoering van de Verlossing,
de juiste plaats gegeven worden, die Haar door God daarin gegeven
is. Als wij Maria immers zo inschakelen in onze heiliging, zoals

.
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dat door God is gewild, dan zullen wij daarin ook op de beste
wijze slagen, want we volgen dan het plan van de Wijsheid.
Montfort nu mocht inzien en aantonen welke onze houding
moet zijn ten opzichte van Maria, hij heeft ons de ware en volmaakte toewijding aan de H. Maagd geleerd juist door te wijzen
op onze en hare verhouding tot Christus. « Als onze volmaaktheid
bestaat in het gelijkvormig-, verenigd- en toegewijd-zijn aan
Jezus-Christus, dan zal de volmaakste van alle toewijdingen
zonder twijfel deze zijn, die ons het allermeest gelijkvormig
maakt, verenigt en toewijdt aan Jezus Christus. Welnu, indien
van alle schepselen Maria het meest gelijkvormig is aan Jezus
Christus, dan volgt daaruit dat van alle toewijdingen, de toewijding aan de allerheiligste Maagd, Zijn heilige Moeder, het meest
een ziel toegewijd en gelijkvormig maakt aan Onze Heer ; dat,
hoe meer een ziel toegewijd zal zijn aan Maria, des te meer zij
het zal zijn aan Jezus Christus. »
Dan toont Montfort aan de hand van de leer over het Mystieke
Lichaam de consequenties van het voorafgaande : « Als Jezus
Christus, het Hoofd van de mensheid, in Haar geboren is,
dan moeten ook, als noodzakelijk gevolg, de uitverkorenen, de
ledematen van dit Hoofd, in Haar geboren worden. Een moeder
brengt noch het hoofd zonder de ledematen, noch de ledematen
zonder het hoofd ter wereld ».
De conclusie is dan : indien Christus Maria als Moeder gewild
heeft, dan ook moeten wij haar geestelijk moederschap over ons
ten volle aanvaarden. En daar het kindschap culmineert in hoogst
mogelijke afhankelijkheid, zal ook onze erkenning en beleving
van Maria's moeder-zijn het hoogtepunt vinden in een zo groot
mogelijke afhankelijkheid, en wel de afhankelijkheid, waarin
Christus ons is voorgegaan bij de Menswording : « De Onbevatbare
heeft Zich laten omsluiten en bevatten door de kleine Maria,
zonder iets van Zijn onmetelijkheid te verliezen ; door de kleine
Maria ook moeten wij ons op volmaakte wijze laten omvatten en
geleiden, zonder enig voorbehoud ».
Omdat de traditie het voor hem gereed gemaakt had, gebruikt
Montfort voor die afhankelijkheid het woord : slavernij. Mede
door zijn Augustijns pessimisme, dat Montfort van de Sulpitianen
had geërfd, en door de loutere begripsinhoud van het woordje
« Slaaf », noemt Montfort met zijn voorgangers -- die afhankelijkheid van Maria, zoals Christus ze ons geleerd heeft : de
slavernij van de H. Maagd. Toch staat hij niet op dat woord,
want hij weet wel, dat « verwaande en vitzuchtige mensen » er
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iets op zouden zeggen. Hij staat enkel op het afhankelijkheidsbegrip, omdat Christus daarheen gewezen heeft door Zijn voorbeeld. De heilige zegt dan ook : « Wil men zich niet slaaf van de
H. Maagd noemen, het zij zo. Men worde en noeme zich slaaf
van Jezus Christus, dan is men het meteen van Maria ».
De benaming « Liefdeslavernij » en vooral de min of meer
ongelukkige en verkeerd begrepen of verkeerd aangewende propaganda voor dit woord, waaraan dan soms ook nog een slechts
uiterlijke « slaafkesbeweging » beantwoordde, heeft al heel wat
mensen afgehouden van Montfort's degelijke leer. Maar Montfort
zelf is de grootste vijand van die valse devoties. In de reeds boven
aangehaalde toespraak zei de Paus daarover : « Et l'auteur du
« Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge » distingue en
traits précis celle-ci d'une fausse dévotion plus ou moins superstitieuse, qui s'autoriserait de quelques pratiques extérieures ou
de quelques sentiments superficiels ».
Montfort geeft een degelijke en op het inwendige gerichte leer
over onze juiste houding ten opzichte van Maria, zoals Christus
ons door Zijn voorbeeld heeft onderwezen. Als hij over enkele
oefeningen, uitwendige of inwendige, spreekt, is hij zeer sober
en bescheiden. Hij wil niets opdringen, doch enkel helpen, raad
geven. Hij is zoals steeds, de zielzorger, die de vrijheid en de
genade eerbiedigt.
Daarom kon de Paus in zijn toespraak zeggen : « La vraie
dévotion, celle de la tradition, celle de l'Eglise, celle, dirons-Nous,
du bon sens chrétien et catholique, tend essentiellement vers
l'union à Jésus, sous la conduite de Marie. Forme et pratique de
cette dévotion peuvent varier suivant les temps, les lieux, les
inclinations personnelles... l'Eglise laisse à ses enfants une juste
marge de liberté. Elle a d'ailleurs conscience que la vraie et parfaite dévotion envers la sainte Vierge n'est point tellement liée
à ces modalités qu'aucune d'elles puisse en revendiquer le monopole. Et voilà pourquoi... Nous souhaitons ardemment que... vous
puissiez tous, dans le trésor des écrits et des exemples de notre
saint, ce qui a fait le fond de sa dévotion mariale : sa ferme conviction de la très puissante intercession de Marie, sa volonté
résolue d'imiter autant que possible les vertus de la Vierge des
vierges, l'ardeur véhémente de son amour pour elle et pour Jésus ».
Die woorden geven het evenwicht aan, waarin we de nieuwe
heilige moeten zien. In dat evenwicht zegt hij ons : « De Maria
numquam satis », Maria is niet genoeg gekend noch bemind, en
daarom moeten we naar God zelf gaan om te zien, hoe schoon
Hij in Zijn Wijsheid Maria gemaakt heeft en welke verheven
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en voorname plaats Hij haar gaf om op onze beurt die plaats te
erkennen door daden.
Als we dan zo die mariale heilige-bij-uitstek beschouwen, daa
wordt hij nog meer middeleeuwer voor ons, man van het zien
zoals God het ziet, radicalist tot de verste consequenties. Dan
moet het ons ook niet verwonderen dat meer dan ooit zijn invloed
sterk is en stijgend, in deze catastrophale tijden van er-op of
er-onder, zijn invloed die niet de zijne is, doch de Hare, en die
van het kruis, die van God alleen. In alle werelddelen zijn millioenen leden van het Maria-Legioen bezield met Montfort's vuur ,
omdat hij in waarheid de leraar van het Legioen wordt genoemd..
Allen strijden, actief of als gebedslid, voor de uitbreiding van
Christus' rijk door Maria.
Door de heiligverklaring heeft de Paus Montfort ook in onze
tijden laten verdwalen. Moge die dwaaltocht het begin zijn van
een schone volleinding.

.

.

Frans Werfel
door J. VAN HEUGTEN S. J.

Den 26sten Augustus 1945 stierf in Californië de DuitsOostenrijkse dichter-romanschrijver Frans Werfel. Hij was in
1890 te Praag geboren, de stad die wellicht meer dan enig andere
in de laatste decennia de Westerse wereld met religieuze of metaphysische onrust vervuld heeft. Uit Praag stammen niet alleen
Rilke, maar ook Max Brod en Frans Kafka, en geen dezer heeft
zich kunnen neerleggen bij het naturalistische nihilisme, dat
Werfel levenslang met hartstocht bestreden heeft en dat in Nederland door een talrijke intelligentia zo grif beleden wordt. Naturalistisch nihilisme noemt Werfel de heersende realistische levensopvatting, die met God en al wat goddelijk is heeft afgerekend,
in leven en heelal niet den minsten zin erkent en zich in deze
wereld-werkelijkheid als de enig gegevene opsluit. Werfel is van
een andere overtuiging en een andere bezieling, en hij beleeft
momenten, dat hij als Mozes, afdalend van zijn Sinai, de wetstafels in heilige verontwaardiging op de gouden-kalf-aanbidders
van het realisme zou stuk gegooid hebben. In geen zijner boeken
heeft hij zich over deze dingen zo uitvoerig en polemisch uitgesproken als in het na zijn dood bij Bermann-Fischer te Stockholm
verschenen Zwischen Oben und Unten, waarover wij nog spreken
zullen.
Werfel, die uit een liberaal Joods burgermilieu stamt, heeft
een wonderlijken levensweg afgelegd, zowel naar het uiterlijke
als naar het innerlijke. Als opkoménd dichter heeft hij te Leipzig
en te Hamburg gewoond en later te Wenen, vanwaar hij door het
oprukkende Nationaal-Socialisme verdreven werd. Vanuit ZuidFrankrijk moest hij in 1940-'41 naar Amerika vluchten, waar
hij enkele jaren later overleed. In de jaren dat hij naam ging
krijgen als dichter -- zijn expressionistische periode leidde
hij het typische moderne artistenleven, waarin cabarets, theaters
en café's een voorname rol spelen. Jan Greshoff, die hem in het
café Mercur te Leipzig ontmoette, geeft in zijn Dichters in het
Koffiehuis van 1925 een weinig vleiende beschrijving van Werfel,
doch dit reportagewerk dateert uit Greshoffs Action-Francaise-
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bladzijden. Het klassicisme dat Franse auteurs zelfs nog in
romans weten te verwerkelijken, een zekere heldere doorzichtigheid, klaarte van bouw en indeling, een zekere afgerondheid
van opzet en uitwerking, ontbreekt hier en de auteur heeft er
geen interesse voor. Daartegenover vindt men bij Werfel een
bijna grubelnde diepzinnigheid, een tragisch gegrepen zijn dóór
en een treffend weergeven van mensenleed en mensenlot, een
dramatische enscenering, een kracht van mensenverbeelding, een
vizie op het aardse gebeuren, die zijn ongewoon episch talent
uitmaken. Is het verhaal eenmaal op gang en heeft hij zich voldoende ingeleefd in zijn schepping, dan weet hij deze met een
zeldzame helderheid op te roepen en den lezer gevangen te houden
in het labyrinth zijner verbeeldingen. De lezer voelt zich omringd
door mensen van gelijke makelij als hij zelf, die ademen op zijn
eigen rythme en wier leven zich verstrikt in de droevige conflicten, die nu eenmaal van deze aarde zijn. Werf els kracht ligt in
't algemeen niet in de scherpe, concrete vormgeving en karakterizering, in de trefzekere stillering, die meer Latijns erfgoed is
en vele Romaanse schrijvers kenmerkt. Zijn drang naar intensiteit, naar inleving in toestanden van ongewone structuur, kortom zijn tasten naar de ziel, zijn talent voor tragische verhoudingen, zijn gevoeligheid voor religieuze spanningen en mystieke
belevingen zijn misschien nog meer Germaanse dan Joodse erfenis.
Wel is hij een meester in stijlvermogen. Het onzegbare en onstoffelijkste, het dichtst bij de ziel gelegene, dat wat in gezegende
ogenblikken vaag gevoeld of vermoed wordt, weet hij in woorden
te vangen. Alles wordt woord en beeld bij hem.
Aanvankelijk heeft het besef van schuld als psychische belevenis hem sterk geboeid, zoals de vroege verhalen Nicht der
1VMorder, der Ermordete ist schuldig en Der Abituriententag verraden. Vooral dit laatste is een huiveringwekkende evocatie van
een die zich schuldig weet aan een morele wandaad. In Barbara
oder die Frómmigkeit en Der veruntreute Himmel behandelt en
verheerlijkt hij beide malen het Godsgeloof in zijn simpelste verschijningsvorm, het geloof ener allereenvoudigste dienstbode, voor
wie het Gods- en onsterfelijkheidsbesef de natuurlijkste en diepste
levensovertuiging is. In het eerste geval heet zij Barbara, in het
tweede Theta Lienek. Barbara wijdt al wat zij aan aardse genegenheid overhoudt aan het kind der familie, waarin zij gediend
heeft, en Theta aan haar neef, dien zij voor priester laat studeren. Voor Werfel betekent de keuze van een dergelijk gegeven een
protest en een levensbekentenis, een protest tegen intellectualistische uitwassen en een zich bekennen tot evangelische levenswaarden. Ook Verdi, de roman over den Italiaansen musicus, ligt
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in deze lijn : de ware kunstenaar is voor Werfel Verdi, de eenvoudige, ongecompliceerde, die voor het volk musiceert, niet
Wagner, de musicus voor verintellectualizeerden.
Met Die Geschwister von Neapel en Die vierzip Tage des
Musa Dagh waagt zich Werfel aan het beschrijven van toestanden
en verhoudingen, die ver buiten zijn onmiddellijke ervaring liggen. In het eerste werk vormt een schijnbaar allerrechtschapenste
en allerbest bedoelde vadertyrannie het conflict, waardoor de
kinderen innerlijk in slavernij of opstand of ellende gedreven
worden, in het tweede, een roman van twee zware boekdelen, wordt
het onmenselijk leed van door de Turken verdreven Armeniërs
beschreven met een intensiteit en aanschouwelijkheid die Werfels
geheim zijn. In Horet die Stimme roept de schrijver de grootse,
doch tragische figuur van den profeet Jeremias op, die onder den
last der miskenning dreigt te bezwijken.
Zijn twee laatste verhalende boeken schreef Werfel in
Amerika. Het eerste is Das Lied von Bernadette, dat hij, de Jood,
schreef naar aanleiding ener gelofte aan de Heilige Maagd. Toen
hij op zijn vlucht voor de Duitsers te Lourdes vertoefde, beloofde
hij de Moeder Gods een boek over Bernadette te zullen schrijven,
wanneer hij en zijn vrouw veilig in Amerika zouden landen. Das
Lied von Bernadette is een wonderfijne symfonie, zo zuiver, zo
innig en meeslepend van melodie als geen van Werfels andere
werken. Dat een Jood zo schrijven kon, zou met alle Semietisme
moeten verzoenen. Werfel, de buitenstaander, is niet ongevoelig
gebleven voor de bovenmenselijke gratie van den glimlach der
Moeder Gods te Lourdes. Slechts wie het zintuig heeft voor het
transcendente, voor het niet louter rationele, wie ogen heeft om
te zien en oren om te horen, kan dit wonderlijke gebeuren zo
menselijk en natuurlijk styleren, dat het bovennatuurlijke door
het natuurlijke heenschi j nt. Alles is evenwichtig en helder, simpel
en groots, menselijk en meer dan menselijk in dit epos van Maria's
heerlijkheid. Zelden is de levensgang ener Heilige zo indringend
en overtuigend, van zo nabij en van binnen uit geschreven als
hier de opgang van Bernadette.
Twee dagen voor zijn dood voltooide Werfel zijn laatste
roman, Stern der Ungeborenen, een kolos van bijna zeven honderd
bladzij den, die voor mijn gevoel een mislukking is geworden. Het
is de roman ener zeer, zeer verre toekomst, ener toekomst van
over tienduizenden jaren, waarin de mensen zich van vele ongemakken des levens bevrijd hebben. De wereld, die hier beschreven
wordt, is zo fantastisch, zo willekeurig fantastisch, zo anders
dan de ons bekende, dat men nauwelijks nog het gevoel heeft

WERFEL
FRANS WERFEL

15

met wezens
wezens van
vlees en
en bloed
bloed te
te doen
doen te
te hebben.
hebben. Het
Het grillige
grillige
met
van vlees
en willekeurige
willekeurige domineert
domineert zo zeer
zeer in
indeze
dezemaatschappij
maatschappij van
van fanfantomen dat
meer meekrijgt.
meekrijgt. Alles
Alles staat
staat
tornen
dat de
de schrijver
schrijver den lezer niet meer
te ver af
af van
vaneen
eenlevende
levendemensheid,
mensheid, zoals
zoalshet
hetmet
mettoekomstromans
toekomstromans
gewoonlijk
valt zoveel
zoveel aandacht
aandacht op
op de
de techniek,
techniek, op
op de
de
gewoonlijk gaat.
gaat. Er valt
nieuwe uiterlijke
uiterlijke levensverhoudingen,
levensverhoudingen, dat
de innerlijke
innerlijke mens,
mens,
nieuwe
dat de
in litterair
litterair werk
werktoch
tochhoofdzakelijk
hoofdzakelijk gaat,
gaat,eronder
eronder
waarom
waarom het
het in
derUngeborenen
Ungeborenen lijkt
een mismisverschrompelt. Deze
Deze Stern der
verschrompelt.
lijkt mij een
greep,
ondanks al het talent dat
dat eraan
eraan besteed
besteed is.
is.
greep, ondanks

*

*

*

Een
geheel anders
anders geaard
geaard werk,
na zijn
zijn dood
dood ververEen geheel
werk, dat
dat kort na
scheen, is de verzameling voordrachten en aforismen,
aforismen, die
die Zwischen
Zwischen
Oben und Unten
Unten (1)
heet en
en door
door Werfel zelf
zelf nog
nog ter
ter uitgave
uitgavewerd
werd
( 1 ) heet
voorbereid. Hier vinden we Werfels geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis en
en levensleer,
levensleer,
voorbereid.
schrijver
vaak met temperament voorgedragen, hier bekent zich de schrijver
als
een hartstochtelijk
hartstochtelijk aanhanger
aanhanger van
vanhet
hetChristendom.
Christendom. Hij
Hij
als een
analyseert de tendenties van den tijdgeest, van die grote geestes-anlysertd ivanetjdgs,iroetstroming, die in
in de
de laatste
laatstetweehonderd
tweehonderd jaren
j aren de
deleidende
leidendekringen
kringen
van West-Europa
West-Europa heeft medegesleept en die men
men wel
wel het
hetrationarationahaar den
den naam
naamvan
vannaturalistisch
naturalistisch
lisme
noemt. Werfel
Werfel geeft
geeft haar
lisme noemt.
watbuiten
buitendedewaarneembare
waarneembare
nihilisme, omdat
enerzijds al
al wat
nihilisme,
omdat zij
zij enerzijds
het zuivere
zuivere nihil
nihil
natuur ligt, hardnekkig ontkent en anderzijds tot het
nihilisme verdedigt
verdedigt Werfel
Werfel de
dewerkelijkheid
werkelijkheid
voert. Tegenover dit nihilisme
transcendente, van
van een
een persoonlijken
persoonlijken God,
God, die
die mens
mens werd
werd
van het transcendente,
in Jezus Christus,
Christus, de
de werkelijkheid
werkelijkheid der genade en van
van geheel
geheel die
die
karakter van
van het
hetKatholiKatholibovennatuurlijke wereld,
bovennatuurlijke
wereld, die
die sfeer
sfeer en karakter
cisme bepaalt. Geboren in de schoot van dit
dit nihilisme,
nihilisme,en
enopgevoed
opgevoed
in
den geest
geest« «der
Fortschrittsgewissheit, im
im naiven
naivenAmmenAmmenin den
der Fortschrittsgewissheit,
glaube
Weltverbesserung durch
skeptiglaube an Weltverbesserung
durch Wissenschaft,
Wissenschaft, in
in tief skeptischer
Abgekehrtheit von metaphysischem,
metaphysischem, religiósem
religiösem oder
oder gar
gar
scher Abgekehrtheit
mystischem
het, naast
naastGod,
God, aan
aan
mystischem Denken
Denken und
und Fühlen
Fiihlen »,», heeft hij het,
zijn liefde en neiging
neiging tot
tot de
de dichtkunst
dichtkunst te danken,
danken, dat hij zich
zich uit
uit
deze
heeft kunnen
kunnen losvechten.
losvechten.
deze atmosfeer heeft
eerste kapittel
kapittel uit
uitdit
dit« metaphysisches
«metaphysischesVermAchtnis
Vermächtnis »,
Het eerste
het noemt,
noemt, heet
heetRealismus
Realismusund
undInnerlichkeit
lnnerlichkeiten,
en,
zoals de uitgever het
grondlijnen van Werfels ideeën
ideeën bevat,
bevat, is een
een korte
korte
omdat
omdat het
het de grondlijnen
weergave daarvan
daarvan niet ondienstig. Het is
is een
een lezing,
lezing, waarmee
waarmee de
de
weergave
auteur
de steden
steden van
van Duitsland
Duitsland en
en Oostenrijk
Oostenrijk heeft
heeftafgereisd,
afgereisd,
auteur de
Fischer Verlag,
(1) Franz
Franz Werfel.
Werfel. Zwischen
Zwlschen Oben
Oben und Unten.
Unten. 1946
1946 BermannBermann-Fischer
Verlag, Stockholm,
Stockholm,
368 blz.
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kort voor de machtsovername door Hitler. Werfels stelling is,
dat realisme en innerlijkheid radicaal vijandig tegenover elkaar
staan. De realiteit (dat wil zeggen : de onmiddellijke verhouding
tot de dingen des levens en der natuur) neemt af naar gelang de
volmaaktheidsgraad harer technische overmeestering. Wandelen
is de beste methode om een stuk wereld te leren kennen. Alle
technisch vervoer, per spoor, per auto, per vliegtuig, vermindert
-de natuurtoe-eigening in verhouding tot de groeiende snelheid.
De boer is de meest reële der mensen : de industrialisering echter
verproletariseert niet alleen een massa boeren en maakt hen tot
industrie-arbeiders, maar de toenemende techniek verwijdert ook
den boer zelf enigszins van de natuur en van zijn grond.
Agressief realisme is steeds de houding, die een lager staand
volk of volksklasse tegenover een hogere cultuur aanneemt.
Toen de Barbaren Rome veroverden, hebben zij wel gelachen om de
onpraktische verfijning der Romeinse dames : hun vrouwen waren
toch betere huisvrouwen. Toen de feodale orde ineenstortte en
de burger aan de macht kwam, werd er een nieuwe waarde
geadeld : de arbeid. De burger wist geen raad met ledige tijd,
met « Musziggang, der alles Geistes Anfang ist. Urn Musziggang
zu ertragen musz man ein Kapitalist an Innerlichkeit sein 20. Het
ideaal van de arbeid heeft het klaar gespeeld om niet slechts
behoeften te bevredigen maar om behoeften te scheppen. De resultaten der exacte wetenschap munt zij om in techniek en door het
noodzakelijk maken van het onnodige bewijst ook hier weer het
realisme zijn volstrekt irreëel karakter. Het maakt de massa tot
proletariërs, tot irreële houvastloze mensen. De nieuwe deugd, die
deze realistische periode tot dè deugd heeft uitgeroepen, heet :
zakelijkheid. In tijden, die de van het dogma bevrijde wetenschap
en de ontwikkeling der burgerklasse voorafgingen, waren de
grote deugden : ridderlijke moed en religieuze innigheid. Het
realisme wist daar geen weg mee en schiep het ideaal van de
arbeid en de zakelijkheid. Zonder innerlijkheid echter bestaat er
geen buitenwereld, zonder fantazie geen werkelijkheid. Waarom
beleven wij, mensen, bij onze maaltijden honderdvoudige realiteit,
die de dieren niet beleven en die eenvoudig ontbreken zou, wanneer
wij de spijzen slechts als hongerstillende materie verslonden ?
Dit is een voorbeeld uit de banale dagelijkse wereld. Hoe heeft
het Christendom door zijn verinnerlijking de werkelijkheid
omgevormd.
Helft uns nur den Erdgeist binden....
Und das Wort d es Lebens finden,
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18

FRANS WERFEL
WERFEL

In een
een volgend
volgend hoofdstuk
hoofdstuk ««Kann
der Mensch
Mensch ohne
ohne GottesGottesKann der
voort en
en
glauben
glauben leben?
leben ? »» zet
zet Werfel
Werfel zijn
zijn aanval op den tijdgeest voort
formuleert
enige zijner
zijner overtuigingen
overtuigingen:: ««Die
Wissenschaft
formuleert hij
hij enige
Die Wissenschaft
nicht beweisen,
beweisen, noch
noch weit
weit weniger
weniger aber
abervermag
vermag
kann zwar Gott nicht
kann
Göttliche ist
ist eine
eine zarte
zarte
sie seine
seine Existenz
Existenz zu
zu leugnen.
leugnen.»
» ««Dass
Dass Góttliche
M
usik der innersten Seele,
Seele, die
die wahrgenomen
wahrgenomen werden
werden kann,
kann, aber
aber
Musik
ist eine
eine
wahrgenomen werden
zu erlauschen
erlauschen ist
nicht wahrgenomen
werden musz.
musz. Urn
Um sie zu
Zuwendung des
Gehörs unerlaszlich,
unerläszlich, ein
ein Entschlusz,
Entschlusz,
Zuwendung
des geistigen Gehors
ein
Akt des
des Willens
Willens ».
En verder
verder:: ««Diese
Welt, die
die sich
sich civiciviein Akt
». En
Diese Welt,
nur geheilt
geheilt werden,
werden, wenn
wenn sie
sieden
den
lisiert
seelisch nur
liseert nennt,
nennt, kann
kann seelisch
warum?? Weg zu einem
einem echten
echten Christentum
Christenturn wieder
wieder findet,
findet, warum
Weg
werden die Kuster
Küster der Diesseitsgesinnung
Diesseitsgesinnung eifern.
eifern. Weil
Weil die
dieLehre
Lehre
werden
nurnicht
nicht
Christi,
- nicht
nichtnur
Christi, so
so musz
muszdie
dietiefere
tiefereEinsicht
Einsichtbekennen,
bekennen,
erschöpt,
Weil sie
siealle
alleGegenwartsGegenwartserschópt, sondern
sondern kaum
kaum geahnt
geahnt ist.
ist. Weil
bewegung
metaphysischen und ethischen
ethischen Werten
Werten um
urn SternSternbewegung an metaphysischen
enhöhen
überragt. »»
enhohen iiberragt.
dit disparate
disparate werk,
werk, dat
dat voor
voor de
de kennis
kennis
Het tweede deel van dit
de Theologumena,
Theologumena, bestaat
bestaat overwegend
overwegend
van Werfel onontbeerlijk is, de
spreuken en aforismen,
aforismen, die
die meest
meest alle
alleop
ophet
hettranscendente
transcendente
uit spreuken
verlengde van
van Realismus
Realisrnusund
undInnerlichInnerlichbetrekking hebben en in het verlengde
wanneer zij
in een
een
keit liggen.
liggen. Aforismen
Aforismen voldoen
voldoen het
keit
het best,
best, wanneer
zij in
spitse, scherpe
scherpe formuul
formuul een
een paradoxale
paradoxale waarheid
waarheid uitspreken,
uitspreken, zoals
zoals
dit bij de
de grote
grote Franse
Franse moralisten
moralisten en bij
bij Nietzsche
Nietzsche (hoewel
(hoewel het
het
bij dezen
dezen dikwijls schijnwaarheden
schijnwaarheden zijn)
het geval
geval is.
is. Wedel
Werfel is
is
bij
zijn) het
scherpe formuul als
als der
der diepzinnige
diepzinnige
niet zozeer de man der spitse, scherpe
wat de
de vorm betreft,
betreft, in
in't'talgemeen
algemeen
waarheid, zodat zijn aforismen, wat
weinig
verrassend zijn.
Om enig idee
idee tetegeven
gevenvan
vanWerf
Werfels
weinig verrassend
zijn. Om
els
gedachten
formulering citQren
het eerste
eerstepaar
paarTheologuTheologugedachten en
en formulering
citeren wij het
Engelsbrücke fur
für Agnostiker
Agnostiker»
noemt.
mena, die hij ««eine
mena,
eine Engelsbriicke
» noemt.
« Ik ben een letter ergens
ergens in
ineen
eendikken,
dikken, groten
grotenroman.
roman. Mijn
Mijn
eigen betekenis ken ik niet, noch die der weinige naburige letters, eignbtks e,nochdirwgabueltrs,
die ik van mijn plaats uit zien
zien kan.
kan. Ik
Ik weet
weet niet,
niet, tot
tot welke
welke letterletterbehoren, waaruit,
waaruit, met
met andere
andere lettergrepen,
lettergrepen,het
hetonbekende
onbekende
greep wij behoren,
woord gevormd
omvat, en
en met
metontelbare
ontelbare andere
andere
woord
gevormd wordt
wordt dat
dat ons omvat,
onbekende
boek uitmaakt
uitmaakt die
die zijn
zijnbladbladonbekende woorden
woorden de
de regels
regels van het boek
eens zin
zin en
en betekenis
betekenis der
der
zijden regelmatig
regelmatig vullen.
zijden
vullen. Daar
Daar ik
ik niet eens
letter
ken, die
ben, hoe
hoe zou
zou ik dan
dan iets
iets van
van den
den zin
zin van
van
letter ken,
die ik zelf ben,
den
gehelen groten,
groten, dikken
dikken roman
roman weten,
weten, van
van zijn
zijnhandeling,
handeling,
den gehelen
indeling,
en einde,
einde, van
vanzijn
zijnverwikkelingen
verwikkelingen
indeling, opbouw,
opbouw, van
van begin en
en oplossingen, van hoofd- en bijpersonen,
bij personen, en hoe dan iets
iets van
van zijn
auteur? Daar ik echter een letter van het grote geheel ben,auter?Dikchnletrvagohelbn,
als in
in een
een geheimzinnigen
geheimzinnigen reidans
reidans mijn
mijnvoor
voormij
mijonverstaanbare
onverstaanbare
buurletters aan
hand houdend,
houdend, daar
dus in
in verband
verband sta,
sta, in
buurletters
aan de hand
daar ik dus
.
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de
ononderbroken voortzetting
mij verborgen
verborgen geschiedenis,
geschiedenis,
de ononderbroken
voortzetting der mij
eigen bestaan
bestaan doorademt,
doorademt, zo
zo vervult
vervult mij
mij het
hetzekere
zekere
die ook mijn eigen
deeltje te zijn,
zijn, dat
datdoor
doorhet
hetlezendlezendbewustzijn,
bewustzijn, een
een zinrijk
zinrijk deeltje
schrijvend oog buiten het
het boek
boek moeiteloos
moeiteloos ontcijferd
ontcijferd en
enverbonden
verbonden
wordt ... ».
».
wordt...
Von
was den
den Menschen
Menschen erlaubt
erlaubt ist
ist: :
Von dem was
Den
mensen op
het slechts
slechts in
in zeer
zeer geringe
geringe mate
mate geoorgeoorDen mensen
op aarde
aarde is het
loofd
cosmische krachten
krachten voor
voor de
de behoeften
behoeften van
van hun
hunwelvaart
welvaart
loofd de cosmische
en van hun haat aan
aan te
te wenden
wenden ::Stoom,
Stoom, magnetisme,
magnetisme, electriciteit,
electriciteit,
ongeveer alles.
alles. Het is
is zo,
zo, alsof
alsof de
de
lange
korte golven,
golven, dat
lange en
en korte
dat is ongeveer
verzwakte, vermoeide
met haar
haarbliksem
bliksem
verzwakte,
vermoeide Godheid
Godheid ons
ons een
een beetje met
spelen
liet, doch
doch slechts
slechts heel
heeloppervlakkig
oppervlakkig en
enkinderlijk.
kinderlijk. Zij
Zij
spelen liet,
heeft ervoor gezorgd, dat wij ondanks al onze trotse techniek,heftrvogzd,awijnkslozetrchnik,
de kosmos weinig
weinig
ondanks
ondanks alle theoretische atoomverbrijzeling aan de
de huid
huid van
van onze
onzekleine
kleine
bederven
bederven kunnen.
kunnen. Wij
Wij mogen
mogen niet
niet eens de
openrijten en in
in de
dediepte
diepteonzer
onzerwoning
woningindringen.
indringen.»»
planeet openrijten
planeet
« God
natuur ons
ons mensen
mensen veroorlooft
veroorlooftelkaar
elkaar
God laat
laat het toe dat de natuur
om
brengen. Deze
Deze concessie
concessie bewijst
bewijst ons
ons dat
dat de
de dood
dood niets
niets
om te brengen.
eigenlijks,
verloren-zijn ;anders
anders
eigenli j ks,niets
nietsbeslissends
beslissendsis,is, geen
geen echt
echt verloren-zijn
lag het doden
doden evenmin
evenmin in
macht van het
het creatuur
creatuur als het
het zo
zo
in de macht
vermelde ernstige
ernstige misbruik
misbruik der
derkosmische
kosmischekrachten.
krachten. »»
juist vermelde
Tevens lichten
enkele zijner
zijner uitspraken
uitspraken in
over het
het
Tevens
lichten ons
ons enkele
in over
wonderlijke feit
Werfel, die in
in woord
woord en
en geschrift
geschrift het
hetKathoKathowonderlijke
feit dat Werfel,
warm verdedigt
verdedigt en
met heel
heel zijn
zijn hart
hartscheen
scheen aan
aan
licisme
licisme zo
zo warm
en dit met
te hangen,
hangen, nooit
nooit tot de
de Kerk
Kerk overging.
overging. Hij,
Hij, die
die in
in Christus,
Christus, in
in
de
menswording en
de Kerk
Kerk geloofde,
geloofde, was
was door
door en
endoor
doorJood
Jood
de menswording
en in de
in zijn mystieke
mystieke geloofsopvatting.
geloofsopvatting. Hij zag
zag de
de roeping
roeping en
en zending
zending
van Israël
Israël als
als een
eenblijvende
blijvende roeping,
roeping, ook
ook na
nadedeMenswording.
Menswording.
van
Israël
moest door
door zijn lijden
lijden en
en vervolging
vervolging op
op negatieve
negatieve wijze
wijze
Israël moest
den Messias.
Messias. Tot aan
aan het
het einde
einde der
der tijden
tijden
blijven
getuigen van
blijven getuigen
van den
blijft Israël
Israël uitgesloten,
uitgesloten, maar
maar dan
dan zal
zal het
hetgeroepen
geroepen worden
worden tot
tot
de
belij denis van den
den Redder.
Redder. Israël
Israël zal
zal steeds
steedsde
deafgezonderde
afgezonderde
de belijdenis
het een
eenbijzondere
bijzondere zending
zending heeft
heeft
onder
volken zijn, omdat
omdat het
onder de
de volken
::
4
Duitser of
of Rus
Rus ofofwat
watook
ookkunnen
kunnenworden
worden
nooit zal
zal een
een Jood
Jood Duitser
nooit
God heeft zich
zich aan
aan Israël
Israël
zonder
zonder verraad
verraad te
te plegen
plegen aan zijn
zijn stam. God
geopenbaard
openbaring heeft
trouw te
te blijven.
blijven.
geopenbaard en
en aan
aan deze
deze openbaring
heeft het trouw
Wie
Christen wordt
door het doopsel
doopsel en door
door toetrede
toetrede tot
tot de
de
Wie Christen
wordt door
Kerk, wordt
niet een
een
Kerk,
wordt ontrouw
ontrouw aan
aan Israëls
Israëls verleden.
verleden. Israël
Israël is
is niet
missioneerbaar volk
«Papuàs
einen
missioneerbaar
volk als «4
Papuàs en
en Pigmeën ».
». Selbst ffür
ar einen
Air den
JJuden,
uden, der
der Jesum
J esum Christum
Christum für
den wahrhaftigen,
wahrhaftigen, in
in der
Geschichte
und sogar
sogar ffür
Gottes Sohn
Sohnhalt,
hält,
Geschichte realisierten
realisierten Messias und
ur Gottes
ist Taufe
Taufe und
und Ubertritt nicht
nicht adaquat.
adäquat. Ihm
Ihm eignet
eigneteine
eineiiberaus
überaus
verschiedene Stellung
Christusereignis als
die der
der
verschiedene
Stellungzu
zu dem
dem Christusereignis
als es
es die
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durch Taufe und Glaube
« Völker
... Der Jude ist durch
Vëlker »» ist
ist...
Glaube allein nicht
« heilbar ».

« Israël ist mehr
eine Nation, es ist ein historisch-biolohistorisch-biolomehr als eine
gischer Orden
Orden - ein
Bettelorden sogar
sogar trotz
trotz einiger
einiger reichen
reichen
ein Bettelorden
den man
man nach
nach Gottes
GottesRatschluss
Ratschlussdurch
durchGeburt
Geburt
Individuen - in den
eintritt, um bis zum
zum vorletzten
vorletzten Tage nicht
mehr entlassen
entlassen zu
zu
nicht mehr
werden. »»
«Ein
desertiert in
in einer
einer
E in Jude,
. Jude,der
dervors
vors Taufbecken
Taufbecken tritt,
tritt, desertiert
dreifachen
... aus
der Partei
Partei der
der
dreifachen Klimax.
Klimax. Erstens
Erstens desertiert
desertierter
er...
aus der
Schwachen, ferner
... aus
Israël bis
bis in
in die
dieTiefen
Tiefenzu
zuAbraham,
Abraham,
aus Israël
Terner...
er ...... Christum
Christum selbst,
selbst,
Isaak und JJacob
acob hinab,
hinab, drittens
drittens desertiert er
da
in Willkiir
Willkür sein
sein historisches
historisches Leiden
Leiden ...... unterbricht
unterbricht und in
da er in
einereiligen,
im Heilsdrama
Heilsdrama nicht
nichtvorhergesehenen
vorhergesehenen Weise,
Weise, dem
einer eiligen, im
tritt, wohin
wohin er
ervielleicht
vielleichtnach
nachdessen
dessenheiligem
heiligem
Erlöser an die Seite tritt,
Erlëser
garr nicht
nicht gehort,
gehört, zumindestens
zumindestens noch
noch nicht...
nicht... »»
Willen ga
Willen
Deze uitingen,
uitingen, die van
van '36
'36 dateren,
dateren, werden
werden kort
kortvoor
voor zijn
zijn
Deze
dood nog doorWerfel herzien, zodat ze als zijn definitieve meningdongrWeflhzin,odatsjefivmng
moeilijk te rijmen
rijmen met
met de
de
mogen
mogen beschouwd
beschouwdworden.
worden.Al
Al zijn
zijn ze
ze moeilijk
theologie van Sint Paulus,
Paulus, die
die even
even verwoed
verwoed Jood
Jood was
was als
alsWerfel,
Werfel,
theologie
vandezen
dezenopgeopgetoch
hebben wij
eerbied voor
voor de
de heilige
heilige illusie
illusie van
toch hebben
wij eerbied
jaagde, die
die geen
geen woorden
woorden genoeg
genoeg vindt
vindt om
om die
die rasgenoten
rasgenoten tete
jaagde,
geselen,
dIe de
de oude
oudetradities'van
geven om
om zich
zich hals
hals
Israël prijs geven
geselen, die
tradities - van Israël
over kop
kop. in alle snobismen en mode-actualiteiten te storten,
storten, waartoe
waartoe
het moderne
moderne .leven
kan.
leven maar verlokken kan.

De Kerk In
in Spanje en Portugal
Portugal
door
J.
door L.
L. ARTS S. J.

vreemdeling die thans
thans het
het Iberisch
Iberisch schiereiland
schiereiland betreedt,
betreedt,
De vreemdeling
langs Irun, of
of Port-Bou,
Port-Bou, of
ofValencia
Valencia de
deAlcantara,
Alcantara, komt
komt dadelijk
dadelijk
testaan
staan: :het
hetplaatselijk
plaatselijkmonumomikruis te
voor een groot nieuw stenen kruis
van de
de slachtoffers
slachtoffers van
vanden
denburgeroorlog,
burgeroorlog, en
en tevens
tevens
ment ter ere van
de nieuwe
nieuwe orde.
orde. Het
Het nieuwe
nieuwe Spanje
Spanje staat
staatklaar
klaaren
en
het teken van de
duidelijk,
grimmig, in het
het teken
teken van
van het
hetkruis.
kruis.Geen
Geenkruis
kruis
duidelijk, bijna
bijna grimmig,
gebroken armen
Duitsland, noch
noch een
een kruis
kruis met
metplatte
platte
met gebroken
armen als
als in Duitsland,
boorden
Dolfuss-Oostenrijk, noch een
een kruis
kruis met
metdubbelen
dubbelen
boorden als
als in Dolfuss-Oostenrijk,
Lorrijnen
duidelijke kathokathodwarsboom
dwarsboom als in Lorri
j nen ;; maar
maar het simpele, duidelijke
lieke kruis.
.
Dit kruis
kruis isis immers
immers het
hetzuiverste
zuiversteteken
tekenvan
vande
deHispanidad.
Hispanidad.
Op
van het
het koninklijk
koninklijk paleis
paleisteteMadrid,
Madrid,troont
troont
Op den
den hoogsten
hoogsten top van
boven troon
kroon datzelfde
datzelfde kruis.
kruis. Een
Eenvreemdeling,
vreemdeling, vooral
vooral
boven
troon en kroon
Frankrijk komt,
komt, zal wellicht
wellicht even
even verrast
verrast of
of
wanneer die
wanneer
die uit Frankrijk
misschien
geërgerd zijn:
de echte
echte Spanjaard,
Spanjaard, ook al heeft
heeft
misschien zelfs
zelfs geërgerd
zijn : de
ofsedert
sedertjaar
jaaren
endag
dagdedekatholieke
katholiekeprakprakhij zijn
zijn geloof
geloof verloren
verloren of
tijk verwaarloosd,
verwaarloosd, vindt dit
dit kruis
kruis vanzelfsprekend.
vanzelfsprekend. Hoogstens
Hoogstens zal
zal
ditkruis
kruiszijn
zijnarmen
armenuitsteekt,
uitsteekt,ook
ook
zich misschien
misschien afvragen
afvragen of
of dit
hij zich
van de
de linkerzijde.
linkerzijde.
over de gesneuvelden
gesneuvelden van
Voor
den doorsneelezer
doorsneelezer is
en'Portugal,
Portugal, wellicht
wellicht nog
nog
Voor den
is Spanje en
het katholieke
katholieke schiereiland
schiereiland:: het
het land
land van
vankerken
kerken
meer dan Italië, het
en kloosters, van Fatima
Fatima en
en Montserrat,
Montserrat, het
het land
land van
vande
deheiligen,
heiligen,
Theresia en Ignatius, van Vincentius
Vincentius Ferrier en Jan
Jailvan
het
van Theresia
van het
Kruis. Daar is inderdaad wellicht geen ander '\T()lkter wereld,Kruis.Dande wlichtgandervokwl,
waar het katholicisme
katholicisme zo
zo diep
diep in
in't'tbloed
bloedisisdoorgedrongen,
doorgedrongen,geen
geen
waar het als
als het
het ware
ware met
metde
delucht
luchtwordt
wordtingeademd.
ingeademd. Het
Het
land waar
land
bewustzijn van de Spaanse natie is ontwaakt,
ontwaakt, gegroeid
gegroeid en
en gestaald
gestaald
in en door
door den
den kamp
kamp tegen
tegen de
de Moren,
Moren, tegen
tegen de
de heidenen.
heidenen. Behalve
Behalve
(maar toen
toen bestond
bestond er
weinig of
of geen
geen Spaans
Spaans
de Arianen
Arianen (maar
de
er nog weinig
te bestrijden
bestrijden
hebben de Spanjaarden
Spanjaarden nooit ketterijen
ketterijen te
bewustzijn) hebben
de protestantse
protestantseReforReforgehad.
gehad. Toen het Concilie van Trente, tegen de
in Europa,
Europa, bleven
.bleven
matie,
de Katholieke
Katholieke hervorming
hervorming doorvoerde
doorvoerde in
matie, de
de
kroonlanden van
zeer christelijke
christelijke Habsburgers
Habsburgets in
jn Spanje
de kroonlanden
van de zeer
en
Oostenrijk, en ook
ook ininZuid-Amerika
Zuid-Amerika van
van·die.
die. hervorming
hervor:rmIig
en Oostenrijk,
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gespaard.
gebieden hadden,
mening van
van de
de
gespaard. Deze
Deze gebieden
hadden, althans
althans naar
naar de mening
hetgedeelgedeelzeer christelijke vorsten, geen hervorming
hervorming nodig.
nodig. Zo
Zo is
is het
te verklaren,
ver~laren, dat
dat hier
hiertoestanden
toestandenen
enwantoestanden
wantoestandenbleven
bleven
telijk te
voort heersen,
er ten
ten onzent
onzent alleen
alleen in
inde
delate
lateMiddelMiddelvoort
heersen, zoals
zoals wij
wij er
eeuwen hebben
hebben gekend.
gekend.
ontegensprekelijk
Deze diep-gewortelde katholieke traditie isis ontegensprekelijk
een eer, een heil en een voorrecht van de Spaanse landen: maarenr,hil voectandSpsle:mar
meteen is zij
zij ook
ook een
een gevaar,
gevaar, en
ende
dediepe
diepeoorzaak
oorzaak van
vanhun
hunzwakzwakmeteen
heid en achterlijkheid.
achterlijkheid.
Iberisch schiereiland,
schiereiland, de
hoge citadel
citadel van
van het
hetkatholikatholiHet Iberisch
de hoge
is.twee
twee eeuwen
eeuwen lang
langook
ookeen
eenbolwerk
bolwerkvan
vanliberalisme
liberalisme
cisme,
cisme, is
het Portugal
Portugal van
van Pombal
Pombal ;; minder
minder hevig
hevig
geweest
virulent in het
geweest :: virulent
maar
minder diep
diep in
in Spanje.
Spanje. Twee
Twee eeuwen
eeuwen lang
lang werd
werd de
de
maar niet
niet minder
politiek en de kultuur, het private
private en
en het
hetopenbare
openbare leven,
leven, de
dewetenwetenschap
de staatsmacht,
staatsmacht, de
de burgerij,
burgerij, de
de adel
adel en
en het
hetvolk,
volk, doordoorschap en de
drongen
doordrenkt met
zelfs
drongen en
en doordrenkt
met liberalisme
liberalisme en
en vrijzinnigheid,
vrijzinnigheid, of zelfs
met hevig en
en vinnig
vinniganti-klerikalisme.
anti-klerikalisme. In
In Portugal
Portugal brak
brak de
deververvolging uit in
in 1910
1910; ;ininSpanje
Spanjebrandden
branddenkerken
kerkenen
enkloosters
kloosters
volging
1936.
in 1936.
thans het
het nationalistisch
nationalistisch Spanje
Spanje en
en Portugal
Portugal rustig
rustig
Wie
Wie thans
doorreist, en hier en
en daar
daar nog
nog de
de puinen
puinen ontwaart
ontwaartvan
vanuitgebrande
uitgebrande
telkens af :: hoe
hoe zijn
zijn die
dieontzetontzetkerken
kerken en
en kloosters,
kloosters, vraagt
vraagt zich
zich telkens
wilden haat
haat mogelijk
mogelijk geweest,
geweest, hier,
hier, in
in
tende
uitbarstingen van
tende uitbarstingen
van wilden
een katholiek
katholiek land?
zou zeer veel te
te zeggen
zeggen zijn
zijn;
land ? Op
Op deze
deze vraag
vraag zou
;
maar
maar de laatste en
en diepste
diepste oorzaak
oorzaak van
van het
het verschijnsel
verschijnselmoet
moeto.i.
o.i.
twee- of
of zelfs
zelfs vijfhonderd
vijfhonderd jaar
jaarterug
teruggezocht
gezochtworden.
worden.Spanjaarden
Spanjaarden
en Portugezen met een zekere
zekere ontwikkeling begrijpen
begrijpen vrij
vrij gemakgemakkelijkk hoe
waren. Sociale
Sociale wantoestanwantoestankelij
hoe die
die uitbarstingen mogelijk waren.
opgestapeld als
als droog
droog poeder,
poeder, zowel
zowel op
op den
denbuiten
buiten
den
den lagen hier opgestapeld
tegenstellingen tussen
tussen onmatige
onmatigerijkdom
rijkdom
als in de steden :: tartende tegenstellingen
en schreeuwende
schreeuwende armoede
armoede;; krasse onwetendheid
onwetendheid op
op elk
elk gebied
gebied
ongeletterden;; bijna volkomen
volkomen gemis aan
aan de
de meest
meest
bij
bij een massa ongeletterden
elementaire
organisatie ;; ophitsing van
van het
hetbuitenland
buitenland ;;
elementaire sociale
sociale organisatie
de aanwezigheid van de
de vreemdelingen-legioenen
vreemdelingen-legioenen aan
aan beide
beide zijden,
hebben voorzeker de hevigheid en de bitterheid van den strijdhebnvorzkdighenbtrdvaesij
verhoogd,
den duur ervan verlengd.
verlengd. Voeg
Voeg daarbij
daarbij den
den vulkavulkaverhoogd, en
en den
nischen
het Iberisch
Iberisch karakter
karakter :: een
een explosief
explosiefmengsel
mengsel
nischen aard
aard van het
bloed, felle zon
zon en
en sterke
sterke drank.
drank. Eindelijk
Eindelijk de
debedwelbedwelvan warm bloed,
ming van den strijd zelf
zelf:
machtsroes bij
bij de
de jonge
jonge nieuwe
nieuwe meesmees: machtsroes
voor de massa de
de feërie
feërie van
vanlaaiende
laaiendebranden,
branden, en
ende
deprikprikters, en voor
kleur van
van bloed.
bloed. Dit
Dit alles
allessamen
samenverklaart
verklaartheel
heel
kelende
kelende geur
geur en kleur
uitbarstingen en
en revoluties
revoluties inindit
ditvulkanisch
vulkanischschiereiland.
schiereiland.
wat uitbarstingen
Toch
een raadsel
raadsel hoe
hoe dit
dit bij
bij uitstek
uitstekkatholiek
katholiek volk
volkzijn
zijn
Toch blijft het een
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priesters en kloosterlingen bij tienduizenden doodmartelde, kerken
en kloosters bij honderden moedwillig in brand stak. Dit is eerst
grondig te verklaren, wanneer men het speciaal soort van katholicisme onderzoekt, dat hier door twee eeuwen liberalisme
geschapen werd.
Van Pombal tot Salazar.
Pombal heeft diep en sterk het stempel van ' zijn genie op het
moderne Portugal gedrukt. Hij is een zeer omstreden figuur :
hij moet in elk geval een man van talent, misschien wel een man
van genie geweest zijn ; maar dan was het zeker een satanisch
genie : de voorloper van de Franse revolutie ; een typisch produkt
van het achttiende eeuwse Portugal. In het zonnig stadje Pombal,
waar hij geboren werd en waarnaar hij later Markies van Pombal
werd genoemd, troont zijn borstbeeld in een vreedzaam prettig
tuintje, temidden van cypressen en palmbomen. Men vraagt zich
af hoe in deze rustige vrome omgeving zulk een geest kon ontluiken. Even buiten het stadje, op de steile rots, hoog boven het
oude vervallen kerkje uit, troont en waakt, grimmig en trots de
oude citadel. Te Lisboa in het hart van de stralende en pralende
hoofdstad, prijkt zijn beeld te voeten uit, hoog op zijn voetstuk.
Die heerlijke, enig-mooie moderne hoofdstad is zijn werk. Met
het bezit van onteigende kerken en kloosters bouwde Pombal, na
de aardbeving van 1785, het moderne Lisboa, met zijn straten
in winkelhaak, zijn heerlijke tuinen en lanen en pleinen, met zijn
bloemen en palmen. Het is ontzettend te constateren hoe
« grondig » het werk van dezen antiklerikaal geweest is. De revotionnairen van 1910, zowel als de wrokkende vrijzinnige universiteitsprofessoren of de saboterende communistische arbeiders nu,
zijn authentieke zonen van zijn geest. De grote onsterfelijke
tegenstrever van Salazar is en blijft de oude markies.
Wel ging het achttiende eeuwse katholicisme van Portugal
gebukt onder den last van vele eeuwen en zwakheden. Pombal
heeft de Kerk in Portugal lam gelegd om haar daarna volkomen
afhankelijk te maken van den liberalen staat. De Portugese
clerus, door de regering benoemd, toonde zich meer bezorgd om
de regeringen in het gevlei te komen, dan om de richtlijnen van
Rome te volgen. Het onvermijdelijk gevolg was een deerlijk verval. Portugal geraakte op religieus gebied nagenoeg op het peil
van Frankrijk. Het volk werd langzamerhand heidens : in Lisboa
waren ongeveer 40 % van de mensen niet gedoopt. Nu nog blijven
kerken gesloten bij gemis aan priesters om ze te bedienen. De
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heerlijke votief kerk van de Hieronimieten te Belem, bij Lisboa,
wordt bediend, of juister gezegd bewaard, door een tachtigjarigen
prelaat, die verantwoordelijk is voor 18.000 zielen die tot de
parochie behoren. Op het platte land moet vrij-algemeen één
priester instaan voor vier tot acht en negen dorpen. Anderzijds
telt men ettelijke adellijke families die er een huispriester op
nahouden. De kloosterorden, door Pombal met tak en wortel uitgerukt, zijn tot op heden nog niet heropgebloeid, en schijnen in
Portugal moeilijk te aarden. Het schoolregiem is nog tamelijk
achterlijk. Het lager onderwijs bestaat uit vier studiejaren, en
wordt meestal door dames gegeven. In den zomer vooral is het
absenteïsme nog vrij aanzienlijk. De intelligenza, aan liberale
universiteiten gevormd, was nog al diep aangetast. Alleen de
universiteit van . Coimbra had de katholieke tradities hoog gehouden. Tengevolge van de koerswending van Salazar moesten meerdere professoren verbannen, geweerd of op pensioen gesteld
worden.
De inzichten voor de toekomst zijn ontegensprekelijk gunstiger. De kleine seminaries -- want nagenoeg alle priesters worden van kindsbeen af opgeleid in kleine seminaries zijn thans
beter bevolkt, en de vorming is er degelijker. Toch blijft de clerus,
behalve aan zijn aanzienlijk numeriek tekort, nog lijden aan een
soort minderwaardigheidskomplex : gemis aan initiatief, aan
durf, aan doorzicht. Een vreemdeling kenmerkte hem vrij juist
als « goede kinderen ». De achting van de ontwikkelden voor den
doorsnee-priester is eerder gering te noemen.
Het volk, in de steden vooral, is grotendeels volslagen onwetend, en tengevolge daarvan, a-moreel en a-religieus. De jeugd,
de volksjeugd vooral, is erg verwaarloosd. De nieuwe orde, met
haar hogere christelijke idealen, heeft enkel zeer geringe kernen
geraakt. Uiterlijk geeft het volk weinig aanstoot : blijkbaar is
de vrouw hier minder geëmancipeerd dan bij ons : vreemdelingen
vinden haar houding en gedraging doorgaans minder uitdagend
of ergerlijk dan in onze gewesten. De schooljeugd leeft op straat :
kranten en loterijbriefjes worden bijna uitsluitend rondgevent
door knaapjes van 12 of 13 jaar.
De politieke omwenteling door Salazar ingeluid, ' heeft ontegensprekelijk voor de kerk onmetelijke mogelijkheden geschapen.
Officieel is alles katholiek ; de moeilijkheid is echter, zowel voor
de regering als voor de kerk, bekwame en betrouwbare mensen
te vinden om die mogelijkheden uit te buiten, en die kaders te
vullen. Zo werd b.v. het godsdienstonderricht verplichtend in alle
lagere en middelbare scholen alsmede in de jeugdorganisaties van
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de partij. Maar wie zal het verstrekken ? Katholieke normaalscholen zijn er niet. Zo moest men in de middelbare scholen te
Lisboa, voor het godsdienstonderricht priesters aanstellen, die
ofwel te oud waren, ofwel overlast met parochiële of andere
bezigheden ; met het jammerlijk gevolg dat in vele gevallen de
godsdienstcursus eiken ernst en prestige miste.
Salazar behield de scheiding van Kerk en staat. Dit heeft
sommigen in het buitenland, en ook priesters in het land, verwonderd of geërgerd. Toch bleek het een wijze en de enig-mogelijke
oplossing te zijn. Enerzijds zou het voor de kerk in Portugal een
bedenkelijke zegen wezen, werd zij ineens weer in het genot
gesteld • van al hare vroegere voorrechten en bezittingen. Anderzijds moet Salazar steeds rekenen met het ondergronds verzet
van het binnenlandse en buitenlandse antiklerikalisme : van de
liberale loge die uit haar machtposities verdreven werd, en van
het atheïstisch communisme, dat er nog steeds op uit is de sociale
wantoestanden bij het volk, en de ontevredenheid van vele bedienden en middenstanders uit te buiten voor zijn revolutionnaire
doeleinden. Nog steeds is scherpe waakzaamheid geboden en moeten soms harde en voorbeeldige straffen toegepast : dit jaar nog
werden, naar aanleiding van stakingspogingen, op de scheepstimmerwerven van Lisboa, van de 2500 arbeiders, 1200 ontslagen.
Ongeveer tegelijkertijd werden vijf professoren van de universiteit van Lisboa afgezet en op pensioen gesteld.
Blijven kerk en staat juridisch gescheiden, het hoofd van
de kerk, de jonge en ijverige patriarch van Lisboa en het staatshoofd werken in volmaakte verstandhouding, al voelen beiden
hoe hun plannen en pogingen ten dele verijdeld worden door het
gemis aan gave hulpkrachten. Van de regering kan de kerk elke
hulp en eiken steun verwachten, die haar werkelijk dienstig kan
zijn ; harerzijds schenkt de kerk onverholen aan de regering
den vollen steun van haar zedelijk gezag. De heiligverklaring van
Johannes de Britto, een Portugees Jezuïet, was een nationaal feest
heel de plechtigheid te Rome werd over de officiële zenders uitgezonden. Een feitje kenschetst de verhoudingen tussen kerk en
staat ; een deel van het patriarchaal seminarie van Lisboa was
sedert jaar en dag bezet door een rijkslyceum. Salazar bouwde
een mooi nieuw lyceum ; zo dat het seminarie, zonder veel omhaal
van wetten en teksten, vrij gegeven werd voor het patriarchaat.
Wat Portugal op het ogenblik, zowel politiek, sociaal als
zedelijk en religieus zou baten is een grondige « durchmissionnierung ». Helaas ! hiervoor ontbreken vooralsnog de nodige werkkrachten, en wellicht ook de werkkracht. Ook lijkt de huidige
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generatie hiervoor nog niet vatbaar. Een poging tot een algemene
missie in Lisboa vorigen winter is jammerlijk mislukt.
Ondertussen wekt het wonder van Fatima in heel het land
een grote hoop en een zekere beroering. Al boekt men totnogtoe
te Fatima zelf geen opzienbarende en wetenschappelijk controleerbare wonderen, het verschijnsel van Fatima is op zichzelf
een niet minder verbazend wonder dan de verschijningen zelf.
Wat den vromen bedevaarder te Fatima treft is het zuiverreligieus, het bijna ascetisch karakter. IJ moet om te beginnen
twee of drie uur klimmen, langs een slingerbaan die thans tot
kruisweg herschapen is, om het uiterst-verlaten oord van de
Cova de Iria te bereiken. Ter plaatse zelf zijn thans meerdere
kleine kloosterkes opgebouwd ; maar geen enkel hotel. De bedevaarders worden zoveel mogelijk ondergebracht in twee grote
« gasthuizen », die uiterst eenvoudig maar keurig in orde gehouden worden door zusters, en beheerd door den ouden bisschop
van Leiria. Die hospitalen leven van vrije, overigens milde giften
en aalmoezen.
Wie den vromen volkstoeloop, vooral op de grote bedevaartdagen aanschouwt, zal niet langer twijfelen aan de echtheid van
de verschijningen, en al evenmin zin hebben om lange discussies
te houden over het essentiële en de min of meer vreemd-aandoende
bijkomstigheden van de gebeurtenissen. Onze Lieve Vrouw van
Fatima wekt in elken Portugees het oude christendom weer op :
zijn ingeboren liefde en godsvrucht voor Nossa Signora. Toen
het genadebeeld te Lisboa werd rondgedragen, enkele maanden
terug, waren minstens een half millioen geestdriftige toeschouwers van stad en omgeving op de been. Bij de gelovige Portugezen
groeit de devotie tot O. L. Vrouw van Fatima uit tot het bewustzijn van een wereldzending : zij willen met het genadebeeld heel
Europa doorkruisen. Op dit ogenblik heeft het genadebeeld de
gesloten Frans-Spaanse grens overschreden : een stroom van
geestdrift heeft van beide kanten der grens de politieke barrikaden
doorbroken. De stoet beweert geen halt te zullen maken voor het
stalen gordijn. Zal de Koningin van de vrede doordringen in Rusland ? Wie weet ? Mochten de verwachtingen van de vrome bedevaarders verwezenlijkt worden voor de glorie van Maria en voor
het heil van het Russise volk. Fatima bewijst eens te meer en op
wonderbare wijze hoe God het kleinste en zwakste kan gebruiken
om het grootste en machtigste uit te werken. Zal het kleine, verzwakte Portugal, dat eens met zijn koloniale expansie de blijde
boods chap naar de oude heidenen droeg, nu andermaal de boodschap en den wereldvrede dragen naar onze moderne heidenen ?
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God weet het en God geve het. Ondertussen verwachten de bisschoppen en de christenen van Portugal van Fatima op de eerste
plaats een heropleven van het oude geloof in het hernieuwde
vaderland.
Hispanidad en christendom.

Menigmaal is Portugal in de geschiedenis Spanje voor
geweest : het lijkt of het kleine land bij de zee gevoeliger en ontvankelijker is voor wereldstromingen. Portugal maakte zijn goddeloze revolutie door in 1910, voor den anderen oorlog. Spanje
onderging zijn krisis in 1934-39. Ook in het herstel is Salazar
Franco voor geweest.
Vergeleken met Portugal is Spanje een groot land, met nogal
sterk gemengde bevolking en zeer verscheiden en afgebakende
gebieden : daarom is het veel lastiger te regeren en minder beweeglijk dan Portugal. Toch lijkt het katholicisme er dieper met de
lucht en met het bloed vermengd te zijn dan in Portugal : waarschijnlijk wel omdat die lucht minder bewogen en het bloed zuiverder gebleven is. Kultureel, b.v. in zijn architektuur is het
katholicisme van Spanje wellicht minder schitterend en pralerig
dan in Portugal ; toch staat het hoger en zit het dieper. Over het
algemeen is de religieuze toestand, bij volk en clerus, er beter dan
in Portugal. Franco is zeker minder knap en schrander, minder
voorzichtig en soepel dan Salazar ; in diepe vroomheid en stevig
geloof hoeft hij zeker niet onder te doen voor zijn Portugesen
collega. De persoonlijke vroomheid van deze twee grote katholieke
voormannen, typeert enigszins de religieuze psyche van beide
volkeren. De Spaanse katholiek is heviger, feller, fanatieker,
soberder ook en steviger ; maar ook minder soepel en hoofs dan
de Portugese geloofsgenoot : wellicht is hij ook dieper, ernstiger,
tot het grimmige toe.
Ook in Spanje was de katholieke kultuur, op sociaal gebied
vooral, ten achter. Voor de revolutie van 1934 stonden tegenover
meer dan twee en een half millioen links-gesyndikeerden, amper
60.000 arbeiders christelijk gegroepeerd. Sedert tientallen jaren
had Rome de kerk in Spanje gepraamd en aangezet om christelijk
sociale werken op te richten. Vergeefs ! Het leek de katholieke
leiders in Spanje doelloos : immers, in hun land was alles katholiek : de pers en de school, de adel en de koning en ook de arbeidersstand : waren de meeste werklieden niet sedert jaar en dag opgeschreven in de congregatie ?
Onder het uiterlijk vertoon van dit traditionele en populaire
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katholicisme, ontwikkelden zich gevaarlijke sociaal-economische
wantoestanden. Op het platte land sloofden landbouw-proletariërs
zich af om het karige brood, terwijl de grote eigenaars, in heerlijke stadspaleizen hoofs en .luisterrijk, en overigens ook « katholiek » leefden. Het haast-ongelooflijk ellendig uitzicht van vele
dorpen, steekt scherp af tegen de pralerige weelde van de steden.
De meeste en voornaamste bisdommen leden, voor de revolutie
reeds, aan priester-tekort. Ook in Spanje geschiedt de recrutering
van den clerus haast uitsluitend langs de kleine seminaries. De
clerus vertoonde weinig socialen ijver. De meeste vrije instellingen,
b.v. al de vrije scholen, waren aangewezen op de liefdadigheid van
aanzienlijke en overigens vrijgevige families. Zelfs nu nog, onder
het Franco-regiem, wordt geen enkele volks- of vakschool door den
staat gesteund. De idee van een staatssubsidie aan vrije instellingen komt niet eens op, en zou eventueel ook door de katholieke
regeerders worden afgewezen. Zowel als in Frankrijk hebben hier
twee eeuwen liberalisme het staatsmonopolie van de Universiteit
tot een politiek axioma gemaakt.
De revolutie heeft in de reeds dunne rangen van den clerus
verschrikkelijke slachtingen aangericht. De koerswijziging va'x
Franco heeft, ook aan vele katholieke sociale leiders of politieke
voormannen (nationalisten van Catalonië of Biskaie) , intellectuelen en priesters zelfs, het leven of de vrijheid ontnomen, of
althans hun bedrijvigheid stil gelegd. Daarenboven eisen de vele
partij-organisaties en politieke administraties vele gave katholieke krachten op.
Het Franco- regiem en het nation aa l socialisme.

Het is opvallend te zien hoe het Franco-regiem, in zijn politieke, sociale, kulturele en administratieve instellingen het
Nationaal-Socialisme bijna slaafs gecopieerd heeft. Men kan
bezwaarlijk veronderstellen, dat de invloed van Duitsers hier
enkel onrechtstreeks zou geweest zijn ; heel het apparaat draagt
onmiskenbaar en onverholen het stempel van zijn oorsprong.
Salazar is tegenover het fascisme veel onafhankelijker en persoonlijker geweest.
En toch beweert het Franco-regiem radikaal van het Nationaal-Socialisme te verschillen. Dit is inderdaad het geval ; ondanks
de uiterlijke gelijkenissen is de geest totaal verschillend. De
weltanschauung die hier alles bezielt is de Hispanidad : dit betekent op de allereerste plaats : katholicisme. In dezen zin verschilt
het Spaans regiem zo sterk van het N.-S., als Franco van Hitler.
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eigenlijkegeestgeesthebben, met oprechte
hebben,
drift. Daar
Daar zijn
zijn immers
immers nog
nog teveel
teveel verse
versewonden
wonden en
ente
teveel
veelonveronvermijdelijke
gevoelens««ja»
mi
j deli j kewantoestanden
wantoestandenom
ommet
met onvermengde
onvermengde gevoelens
j a » tete
zeggen.
zeggen.
Niet
Niet iedereen
iedereen ondervond
ondervond van
van het
hetregiem
regiemzoveel
zoveelweldaden
weldadenals
als
de katholieke kerk. Catalaanse en Baskische nationalisten
nationalisten zwijgen,
zwijgen,
maar
maar lijden
lijden;; bloedverwanten
bloedverwanten van gefusilleerden,
gefusilleerden, verbannenen
verbannenen of
of
geïnterneerden laten zich
zich moeilijk
moeilijk verzoenen.
verzoenen. Zakenlui
Zakenlui die
diedoor
door
geïnterneerden
de officiële
officiëleadministraties
administratieswerden
werdenverongelijkt,
verongelijkt,ofofbedienden
bediendendie
die
de
hongerlonen
trekken, voelen
voelen zich minder geneigd om
hongerlonen trekken,
om te
te juichen.
juichen.
Op economisch en sociaal gebied is de politiek van
van de
de regering
regeringniet
niet
Op
altijd
altijd zo
zo handig
handig en
en gelukkig
gelukkig geweest
geweest als
als op
ophet
hetterrein
terreinvan
vanden
de~
godsdienst. Daarbij
Daarbij worden
wordende
devoordelen
voordelenaan
aande
dekerk
kerkgeschonken,
geschonken,
godsdienst.
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door
oude vrijdenkers
vrijdenkers en
en anti-klerikalen
anti-klerikalen aangezien
aangezien en
en aanaandoor vele oude
gevoeld als tergende en
en uitdagende
uitdagende voorrechten.
voorrechten.
alles kan
kan niemand
niemand verwonderen.
verwonderen. Een volk
volk uit
uit de
dediepte
diepte
Dit alles
OlY
langs hoogten opvoeren is altijd
altij d en
enoveral
overaleen
eenondankbare
ondankbare taak.
taak. Op,
het ogenblik voelen de meesten meer de offers die het nieuwe hetognblikvdmest rofdihetnuw
dan de
de voordelen
voordelen die
die het
het biedt.
biedt. Wellicht
Wellicht isis
regiem van hen vraagt dan
de
regering wat al
al te
te kwistig
kwistiggeweest
geweestmet
metbeloften
beloftenen
entoekomsttoekomstde regering
vizioenen:
onvermijdelijk, vooral
vooral in
ineen
eenautoritair
autoritairen
enpopupopuvizioenen : dit isis onvermijdelijk,
lair regiem.
regiem. Daarenboven
Daarenboven waren die beloften van de regering
regering niet
niet
ongegrond
sloegen op
op een
eenverdere
verderetoekomst,
toekomst,en
enkonden
konden
ongegrond : maar zij sloegen
alleen
door edelmoedige
het heden
heden verwezenlijkt
verwezenlijkt worworalleen door
edelmoedige offers
offers van het
den. Had
Had de
de tweede
tweede wereldoorlog
wereldoorlog het herstel
herstel van
van de
de naweeën
naweeën van
van
vertraagd, menige
menige belofte
beloftezou
zou waarschijnlijk
waarschijnlijk
den burgeroorlog niet vertraagd,
reeds ingelost zijn. Tot slot heeft het internationaal gestook van redsinglotzj.T hefintraolgeskvn
en communisten
communisten den
den op- en uitbouw
uitbouw van het
het nieuwe
nieuwe
vrijmetselaars en
Spanje op
op allerhande
allerhande wijzen
wijzengedwarsboomd.
gedwarsboomd.
regiem in Spanje
stevig
Op
Op het
het ogenblik
ogenblik nochtans
nochtans schijnt
schijnt het Franco-regiem wel stevig
in het zadel
zadel te zitten.
zitten. Het
Hetjongste
jongstereferendum
referendum isishiervan
hiervanwel
weleen
een
bewijs. Sommige nationalisten
nationalisten hebben
hebben den
den uitslag
uitslag van
van het
hetreferenrefereneen weergaloze
weergaloze triomf:
lijkt ons
ons.
dum
opblazen tot
dum willen
willen opblazen
tot een
triomf : dit
dit lijkt
overdreven;
cijfers, en
en stemmen
stemmen openopenoverdreven ;cijfers
cijfers zijn
zijn niets meer dan cijfers,
baren
stemmingen niet.
niet. Toch
Toch is
is het
hetreferendum
referendum mee
meerr
baren nog
nog de stemmingen
geweest dan een plechtige comedie. Een aanzienlijke meerderheid,gewstdanplchiome.Enazlijkmerdh,
en het beste deel van de
de natie
natie aanvaardt
aanvaardt het
het huidig
huidig regiem
regiem als
als de
de
enig-mogelijke oplossing op
op het
het ogenblik.
ogenblik. Alleen
Alleenonverantwoordeonverantwoordeavonturiers, vooral in
in het
het buitenland,
buitenland, kunnen
kunnen zich
zich bekwaam
bekwaam
lijke avonturiers,
meer succes
succes over
over te
te nemen.
nemen.
achten om de successie met meer
vraag gewetgewetToch
voor wie
wie enigszins
enigszins vooruitziet,
vooruitziet, de
de vraag
Toch blijft,
blijft, voor
vroeg of
of laat,
laat, door
doorinwendige
inwendige of
ofbuitenlandse
buitenlandse drijdrijtigd : ««zou
zou vroeg
de regering
regering omslaan,
omslaan, wat
watdan?
dan?»»Op
Opdeze
dezevraag
vraagantwoorantwoorverijen, de
den jongeren boutweg
boutweg ::««Onzin
Onzin!! onmogelijk
onmogelijk!! die vraag
vraag isiszonder
zonder
grond.
Spanje isisalles
alleskatholiek
katholiek».».Die
Diezelfzekerheid,.
zelfzekerheid"
grond. Overigens in Spanje
na alles
alles wat
wat er
er gebeurd
gebeurd is,
is, doet
doet wel
welenigszins
enigszinstragisch
tragischaan,
aan, en
en
na
typeert de geestesgesteldheid
vaneen
eendeel
deelder
derkatholieke
katholieke bevolking.
geestesgesteldheid van
hebben meegemaakt,
meegemaakt,.
Ouderen, die
die de
deprae-revolutionnaire
prae-revolutionnaire tijden hebben
antwoorden minder
minder voortvarend.
voortvarend. Momenteel
Momenteel vrezen
zij geen
geen
vrezen zij
n
omkeer:
hopen, dat het
het regiem
regiem mettertijd
mettertijd zal
zal evolueren
evolueren iin
omkeer : en
en zij hopen,
een democratischen
democratischen zin.
Ondertussen trachten
de aan
aan de
de·,
zin. Ondertussen
trachten zij
zij van de
kerk geboden voordelen een zo nuttig en bescheiden mogelijk
mogelijk kergbodnvlezutignbschde
gebruik te maken. Die bescheidenheid lijkt hun ook geboden, om gebruiktman.Dscheid ljktunogebd,m
eIken
schijn van
vanklerikalisme
klerikalisme te
tevermijden.
vermijden. Typerend
Typerend is
is.
elken vorm
vorm of schijn
doorgaans de reactie van de werklieden, wanneer priesters-voor· dorgansectivdwrklen,apistr-vo
kader van
van de
de officiële
officiëleorganisaties
organisaties spreek
spreek...
drachtgevers
drachtgevers in
in het
het kader
.
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houden. De
De werklieden
werklieden komen
komen doorgaans
doorgaans vrij goed
goed
beurten gaan houden.
op : vooral op den
den buiten.
buiten. Zij
Zij luisteren
luisteren aandachtig;
aandachtig; maar
maar zeggen
zeggen
en vragen
vragen weinig of niets.
niets. Van
Van eigenlijke
eigenlijke geestdrift
geestdrift isiszelden
zelden of
of
nooit een spoor.
Spanje kan enkel leven en gedijen
gedijen onder
onder een katholiek
katholiek regiem
regiem:
:
twee eeuwen liberalisme
liberalisme hebben het gevoerd naar den
den afgrond
afgrond van
van
anarchie
revolutie. Maar
katholiek regiem
pas stevig
stevig
anarchie en
en revolutie.
Maar dit
dit katholiek
regiem zal pas
.gevestigd
wanneer het
het steunen
steunen kan
kan op
op een
een gezond-christelijk
gezond.,christelijk
gevestigd zijn, wanneer
volk. En dit veronderstelt een grondige, alzijdig vertakte katholiekevolk.Enditers gondie,alzjvrtkhoie
aktie, in
.aktie,
in alle
alle standen
standen en
en op
op elk
elkgebied.
gebied. Zij
Zij alleen
alleenkan
kanen
enmoet
moetden
den
het regiem
regiem levend
levend en
en leefbaar
leefbaar maakt.
maakt.
.geest
de ziel
ziel scheppen
scheppen die het
geest en de
Van
zijde zal
zal aan
aan de
de katholieke
katholieke aktie
aktie niets
niets in
in den
den weg
weg
Van officiële zijde
staan open
open en
en vragen
vragen
gelegd worden
worden : integendeel
integendeel :: alle kaders
kaders staan
dringend
invloed. Nu blijkt
blijkt het
het voor
voor echte
echtekathokathodringend om
om geestelijken invloed.
moetenwerken
werkenininvreemde
vreemde
lieke aktie wel
wel enigszins
enigszins ongunstig,
ongunstig, tetemoeten
dikwijls en
enonvermijdelijk
onvermijdelijkook
ookpolitieke
politiekekaders
kaders
kaders, die daarbij dikwijls
zijn. Daarenboven,
Daarenboven, om
om katholieke
katholieke voormannen
voormannen te vormen,
vormen, die
die als
als
de officiële
officiële kaders
kaders kunnen
kunnen werken,
werken, zijn
zijn zelfstandige
zelfstandige
kernen
kernen in
in de
katholieke aktie-organismen onontbeerlijk.
onontbeerlijk. Ook
Ook deze
deze groeperingen
groeperingen
en bestaan...
bestaan... althans
althans op
op papier.
papier. Ook
Ook op
op het
het gebied
gebied
mogen er zijn, en
mogen
van de
de katholieke
katholieke aktie ondervindt
ondervindt men
de naweeën
naweeën van
van twee
twee
van
men de
tussen
eeuwen
tussen geloof en
en leven,
leven, tussen
eeuwen liberalisme
liberalisme ;; de
de tweespalt
tweespalt tussen
christendom
beroep.
christendom en beroep.
De katholieke
katholieke groepen
en praktisch
praktisch aan
aan
De
groepen die
die thans
thans feitelijk en
.eigenlijke
katholieke aktie,
aktie, of
ofalthans
althansaan
aankatholiek
katholieklekenapostolekenapostoeigenlijke katholieke
laat doen, zijn
zijn de
de Maria-congregaties, vooral
vooral die
die van
van jonge
jongemannen
mannen
uit den
den middenmidden- en burgerstand.
burgerstand. Toch
deze vurige aktie
aktie tot
tot
Toch blijft deze
kleine
en bescheiden
bescheiden kernen
kernenbeperkt
beperkt:: parochiaal
parochiaal dispensarium,
dispensarium,
kleine en
volkswijken, enz.
enz.
E.K.-groepjes, catechismus-groepjes
catechismus-groepjes in volkswijken,
E.K.-groepjes,
Samenvattend
men kunnen
kunnen besluiten
besluiten:: de toestand
toestand van
van
Samenvattend zou
zou men
Portugal
is onder
onder het
het huidig
huidig regiem
regiem ontegensprekelijk
ontegensprekelijk
Portugal en Spanje is
gunstig. In vele opzichten stonden die landen ten achter: zij gunsti.Ivelopzch ndielatchr:
trachten hun achterstand in te halen: dit gaat niet zonder over-trachenu sdithalen:g zodrvehaasting. Daarbij
Daarbij hebben
hebben zij
een zware
zware en
en hevige
hevige krisis
krisisdoorgedoorgehaasting.
zij een
maakt;
blijven de
de naweeën
naweeën over.
over. Maar
Maar de
de operatie
operatie
maakt ; onvermijdelijk blijven
is gelukt.
gelukt. Communisten
Communisten en
en anarchisten
anarchisten hadden
hadden het
het zieke
ziekelichaam
lichaam
bewerkt met opium : op het ogenblik
ogenblik ondergaat
ondergaat het
heteen
eenkuur
kuurvan
van
bewerkt
gegronde hoop
hoop dat
dat in
in een
een gunstig
gunstig geestelijk
geestelijk
peniciline. Daar
peniciline.
Daar is gegronde
klimaat, het eeuwenoude traditionele katholicisme tot levend enklimat,heuwnodrielkathcsmovnde
modern .christendom
gedijt.
modern
christendom gedijt.
Van Rusland
Rusland schreef Berdjaeff,
Berdjaeff, dat
dathet
hetgeen
geenMiddeleeuwen
Middeleeuwen
van Spanje
Spanje en
en Portugal
Portugal zou
zou men,
men, met
meteen
een greintje
gekend
gekend heeft:
heeft : van
overdrijving kunnen zeggen, dat hun christendom nog enigszinsoverdijngkuz,.dathncriseomgzn
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middeleeuws is. Dit biedt voordelen, maar ook gevaren en
bezwaren.
De kaders zijn klaar : de grote kwestie op het ogenblik is,
mannen te vinden, priesters en leken, om die posten te bezetten
en die mogelijkheden te benutten. Dan pas zullen Spanje en
Portugal, met hun ziel, de ware vrede en gezonde welvaart terug
gevonden hebben.

Lisboa - Madrid - Barcelona, Juni 1947.

RAS SJAMRA UGARIT
Een Kultuurcentrum in hei oude Kanaan
door R. De Langhe

Het overwegend belang van de opgravingen in het Nabije
Oosten staat te lezen op elke bladzijde van de handboeken over
oud-oosterse kultuur en geschiedenis. Waar echter dat onderwerp
ter sprake komt, denken velen aanstonds aan grootse tempels en
paleizen, aan een weelde van gouden voorwerpen en sieraden, aan
Babeltoren en luchttuinen van Semiramis, aan pyramiden en
sphynxen, of op zijn minst, en dan nog slechts om de philologen
ter wille te zijn, aan papyrusteksten en archieven van kleitafeltjes.
Over het algemeen wordt het Ex Oriente Lux zeer nuchter berekend op het aantal monumenten en vazen, die de kunst- en oudheidkundige musea van de Europese hoofdsteden zijn komen verrijken.
De historische gang van de oosterse archeologie verstrekt
wel enigszins een verklaring van die hooggespannen verwachtingen. Men is bekend geraakt met de vrijgevigheid, waarmee Rome
zijn tempels, theaters en zuilengalerijen, ook over het Oosten
heeft verspreid. Een verre echo van de schitterende resultaten van
de opgravingen in Mesopotamië is door vele intellectuelen opgevangen : Babylon, de « heilige stad » ; Ur, met het ongeschonden
graf van koningin Sjubad en van geheel haar opgetooide hofhouding ; Niniveh, het missiegebied van den profeet Jonas, waar
de rijke bibliotheek van Assurbanipal alleen al 20.000 beschreven
kleitafeltjes leverde ; Mari, de « parel van de Eufraat », voor een
tiental jaren beroemd geworden door de ruïnen van het paleis van
Zimrilim, dat meer dan 300 kamers telde. Uit het land der
Hethieten vernam men wellicht iets over de koninklijke burcht
van Boghaz-Koi, met de leeuwenpoort, de militaire vestingswerken
en de stoere goden- en koningsbeelden. En daar waren vooral de
onvergetelijke monumenten uit het land der Farao's : de fabelachtige schatten van Toutankamon, de rijzige pyramiden, de
mysterieuze sphynxen, de imponerende tempels en graftomben,
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die, als zovele opengevouwen boeken, de geschiedenis en de godsdienstige opvattingen der oude Egyptenaren vertelden. Moet het
dan verwonderen, dat, bij elke expeditie naar het Oosten, men
heimelijk de hoop koestert nieuwe schatten te zien verrijzen?
Voor Syrië en Palestina, het oude land van Kanaän, is men
weliswaar niet gewoon te rekenen op dergelijke « Koninklijke »
vondsten. Het is zelfs vrijwel algemeen bekend, dat de resultaten
van de opgravingen aldaar heel wat meer bescheiden zijn dan in
de vlakten van Tigris, Eufraat, Halys en Nijl, die « vier groten »
uit de wereld der archeologie. Toch heerst ook rondom de opgravingen in Kanaän een zeer bijzondere atmosfeer. Het is er een
van religieuze romantiek en weetgierigheid, waarbij niet altijd de
passende grenzen werden in acht genomen. Aan journalisten die
op sensatie belust zijn, kunnen we het overlaten zich te agiteren bij
het vooruitzicht de sporen te vinden van het paradijs en zijn
wonderbomen, van de ark van Noë, van de vervloekte steden
Sodoma en Gomorrha of van de harem van koning Salomon.
Er is echter wel een meer ernstige grond aan te wijzen voor
het speciaal klimaat, waarin de opgravingen in Kanaän worden
uitgevoerd en gevolgd. Speelt niet elk verhaal van de Bijbel zich
af tegen de achtergrond van een Palestijns of Syrisch landschap,
en stelt het niet voorop een ensemble van kulturele en godsdienstige
praktijken, die, in de loop der eeuwen, aan Kanaän een typische
plaats hebben gegeven in de rij der volkeren van den « vruchtbaren
sikkel »? Elke vondst op Kananees grondgebied, het moge dan
een eenvoudige potscherf zijn, een grafplaats of, in meer gunstige
gevallen, een stadsmuur, een paleis, een tempel, een woningcomplex, is voor den bijbellezer een aanvulling en een illustratie
van de Heilige Schrift. Het uitzonderlijke nut van schrift- en
inschriftVondsten springt in dit verband onmiddellijk in het oog.
Hier vooral echter moet de archeoloog tot zijn spijt erkennen, dat
het kleine aantal der gevonden teksten een gevoelige teleurstelling
is geweest en nog immer blijft. Hier rekent men niet met tienduizenden zoals voor de kleitafeltjes, maar slechts met tientallen.
Veelal stelt de inhoud ook al weer teleur. Toch heeft alles wat in
Kanaän gevonden werd de grootste aandacht getrokken en realiseerde het tenvolle de spreuk Ex Oriente Lux. Want dat weinige
heeft aanmerkelijk bijgedragen tot onze kennis van de Palestijnse
en Syrische oudheid, en niet het minst tot de omlijning van het
beeld, dat we ons langzaam gevormd hebben van het kultuurniveau
van de Kananeërs, waarvan Israel in de oudheid, op meer dan een
gebied, de erfgenaam en de voortzetter is geweest.
Israël, als volk en natie, is betrekkelijk jong in de geschie-
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denis en
en werd
werd door
door zijn
zijnvoorgangers
voorgangers en
en naburen
naburen steeds
steeds sterk
sterk
denis
beïnvloed. Abraham,
tocht naar het
het land
land van
van belofte
belofte en
en
beïnvloed.
Abraham,bij
bij zijn
zijn tocht
uit de
de Egyptische
Egyptische slavernij,
slavernij,
vooral de Hebreën, na hun bevrijding uit
togen op naar een streek die sinds lang door haar bewoners tottogenparskdienlagorhbewnst
een kultuurland
kultuurland was
opgewerkt. Het Kanaan
Kanaän van
van het
hettweede
tweede
een
was opgewerkt.
millenium is een
een historische
historische realiteit.
realiteit. Archeologen
Archeologen en
enhistorici
historici
millenium
beschrijving ervan
ervan willen
willen
zouden nochtans graag een meer preciese beschrijving
zijn beschaving
beschaving zijn
zijn reeds
reeds
krijgen. Vele materiële
materiële trekken
trekken van zijn
krijgen.
en verdediging,
verdediging, de
de
goed
goed bekend,
bekend, de
de techniek
techniek van
van stedenbouw
stedenbouw en
uitrustingvan
vantempels
tempels
woningen en
en graftomben,
graftomben, de
de uitrusting
inrichting van woningen
met beelden,
beelden, emblemen
emblemen en
en rituelen,
rituelen, de
dekunst
kunst
heilige plaatsen
plaatsen met
en heilige
ceramiek en metaalbewerking,
metaalbewerking, tot
feitelijke opsmuk
opsmuk toe
toe
van ceramiek
tot de feitelijke
uit den
den lande,
lande, dat
dat alles
alles was
wasdoor
doortientallen
tientallen
van de
de ««groten»
van
groten » uit
grote lijnen
lijnen van
van
vondsten tamelijk
vondsten
tamelijk goed
goed vastgelegd.
vastgelegd. Naast
Naast de grote
de algemene ontwikkeling ontbreekt het soms
soms niet
niet aan
aanpittoreske
pittoreske
Maar dat materiële
materiële beeld
beeld is vooral
vooral samengesteld
samengesteld uit
uit de
de
details. Maar
details.
Ossa
van monumenten,
monumenten, beelden
beelden en
en potscherven.
potscherven. Men
Men bleef
bleef
Ossa arida van
dus
hopen op
op een
een vondst
vondst die
diezou
zoutoelaten
toelateneen
eenlevenwekkende
levenwekkende
dus hopen
dat ««uitgedroogde»
te stilzwijgende
stilzwijgende gebeente
gebeente tete
door dat
geest door
uitgedroogde » en te
jagen, die het
het mogelijk
mogelijk zou
zou maken
maken de
de houterige
houterige kaders
kaders van
van een
een
jagen,
te vullen
vullenmet
metvlijtige
vlijtigeambtenaren:
ambtenaren,
gekende administratie
administratie te
vaag gekende
bevolken met
met pontificerende
pontificerende priesters,
priesters, ijverige
ijverige
en ,de
,de tempels
tempels te bevolken
bedienaars en een religieus
religieus volk.
volk.
bedienaars
nu wellicht
wellicht de
de voornaamste
voornaamste betekenis
betekenis van
van de
de opgraopgraDaar ligt nu
Ras Sjamra-Ugarit,
Sjamra-Ugarit, een
Kananese stad
het hoge
hoge
vingen
vingen te Ras
een Kananese
stad in het
Noorden
Syrië. In
In tegenstelling
tegenstelling met
met gedane
gedane ervaringen
ervaringen en
en
Noorden van
van Syrië.
teleurstellingen,
toeval de
de oriëntalisten
oriëntalisten daar
daar in
inbezit
bezit
teleurstellingen, bracht
bracht het
het toeval
hetenigszins
enigszinsmogelijk
mogelijk maken
maken de
degedachtengedachtenvan
teksten, die
die het
van teksten,
te leggen,
leggen,
stromingen
geestesopvattingen van
Kanaän vast te
stromingen en
en geestesopvattingen
van Kanaan
waarvan
reeds vroegere
vroegere bekende
bekende materiële
materiële resten
resten slechts
slechts het
het
waarvan de reeds
kader
omlijsting waren.
waren. Niet
Niet hoofdzakelijk
hoofdzakelijk dus
dus om
om wille
wille
kader en
en de omlijsting
en tempels,
tempels, zijn
zijn koninklijk
koninklijk paleis,
paleis, citadel
citadel en
en
van
huizen en
van zijn huizen
vestingmuur
eerste plaats
plaats om
om de
devele
velegraven,
graven,
vestingmuur; ; ook
ook niet
niet op
op de eerste
en ceracerawapenen,
gebruiksvoorwerpen, resten
industrieën en
wapenen, gebruiksvoorwerpen,
resten van
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de rots, die het water moest doorlaten voor de belegerde hoofdstad. In 1887 stootten Egyptische fellah's met hun spade op het
archief van Amenofis III en dat van zijn zoon, den kettersen
« koning-philosoof », Amenofis IV, van de 18e dynastie ; de brieven van Amarna vormen nog altijd de beste bron voor de vóórIsraëlietische politieke geschiedenis van Kanaän. Engelse soldaten,
die in de resten van een vervallen toren hun mitrailleurs wilde n
installeren, ontdekten in 1920 de beroemde mozaieken van Doura-

.

Europos, aan den Eufraat. Te Byblós was het de golfslag van
de zee, die, in 1922, de koningsgraven bloot legde en aldus de
monumentale sarcofaag van koning Achiram aan het licht bracht,
waarop een der oudste teksten in het klassiek Phoenicisch alphabet te lezen staat. De prachtige resultaten van de opgravingen
te Mari aan den midden-Eufraat, met al de nieuwe gegevens voor
den tijd van den groten koning Hammurabi, danken we aan een
inboorling die, in 1933, op den heuvel, dien men Tell Hariri
noemde, naar stenen zocht om een vers gedolven graf toe te
dekken.
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onderzoek, dat zal toelaten ook de diepe lagen van den heuvel
grondig en uitgebreid bloot te leggen ( 1 ) .
De archeologen, die zich met groten ijver op het onderzoek
van de ruïne van Ugarit hebben toegelegd, onderscheiden vijf
lagen of kultuurniveau's in de ontwikkeling van de stad. Over
de onderste laag, de vijfde, is voorlopig weinig te zeggen, daar
alleen een paar proefschachten zo diep zijn doorgedrongen. Ze
getuigt van Ugarit's steentijd, en gaat terug tot het Ve, misschien
VIe millenium. In het vierde niveau, waarbij men reeds tot
12,35 m. afdaalt, werden scherven gevonden van zeer fijn bewerkt
en beschilderd aardewerk, van denzelf den aard en stijl als in
andere vindplaatsen in Syrië, en waarvan ook specimina gevonden
werden in de praehistorische lagen van steden in de bovenEufraat-vlakte. Hieruit mag men wellicht besluiten dat Ugarit,
in de jaren 4000 tot 3500, een druk handels- en kultuurverkeer
kende met zijn oostelijk en noord-oostelijk achterland. De vondsten uit de derde laag, daterend van 3500 tot 2000, zijn veel
meer gevarieerd. Aanvankelijk is de overeenkomst met de industrie van Mesopotamië groter dan in de vorige periode, maar
geleidelijk stellen we het opkomen en de verspreiding vast van
de Kananese ceramiek, die er van getuigt dat op dit ogenblik de
bevolking van Ugarit zeker overwegend semietisch is.
De tweede laag vertoont duidelijk een toenemend Kananese
kultuur. Het is de tijd van 2000 tot 1500. Voortaan is het ook
mogelijk de politieke en militaire oriëntatie van Ugarit in de
uiteenzetting te betrekken. Naast vele graven, die een echte
necropool vormen, vond men in deze laag twee grote tempels,
één gewijd aan den god Dagon, de andere aan diens zoon, Baal.
In dit tijdperk schijnt Ugarit, misschien niet voor het eerst in
zijn geschiedenis, aansluiting gezocht te hebben bij Egypte, om
zich te wapenen tegen de opkomende en opdringende macht van
de Hethieten, die, onder het Middenrijk, vanaf 1900 of 1800,
veel onrust en veel onheil in het Syrisch gebied veroorzaakten. Het
eeuwenoude kontakt met het land van Tigris en Eufraat is blijkbaar volkomen verstoord en in Ugarit's politiek schijnt een
totale ommekeer ingetreden te zijn. Op het getuigenis van het
verhaal van Sinoehe, meende men vroeger dat de Faraos van
de 12e dynastie (2000-1800) geen overheersende macht in Syrië
waren geweest. Thans stellen we vast dat Ugarit in dien tijd
(1) Cfr. R. De Langhe, Les textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs rapports avec le
milieu biblique de 1'Ancien Testament (Universitas Catholica Lovaniensis. Dissertationes
ad gradum magistri in Facultate Theologica vel in Facultate Iuris Canonici consequendum
conscriptae. Series II. Tomus 35), 2 vol., Parijs-Gembloers, 1945. In-8., LVII + 385
+ 544 blz.
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in levendige relatie met Egypte stond. Hiermee zijn niet alleen
kultuur-invloeden bedoeld. Samen met Byblos, is Ugarit een
bolwerk geweest van de Egyptische expansie naar het Noorden.
Dicht bij den reeds genoemden tempel van Dagon werd een
paarlen halssnoer gevonden met den naam van Senoesert I
(± 1970) ; verder een beschadigd beeld van prinses Chnoumit,
misschien een Aziatische, de latere gemalin van Senoesert II
(± 1900) . Bij den tempel van Baal lagen resten van een sphynx
van Amenemhat III ( ± 1825) , een beeld van een Egyptischen
priester, en een beeldje met hiëroglyphenschrift van een zekere
Senoesert-Ankh, die hoge politieke en administratieve titels droeg.
Naast deze ondubbelzinnige bewijzen van Egyptischen invloed
zijn ook aanduidingen gevonden die wijzen op een druk verkeer
met Kreta. Dit eiland beleefde toen den bloeitijd van den middenMinoïschen tijd. Prachtige exemplaren van het fijnste Cretenzische
aardewerk werden waarschijnlijk rechtstreeks ingevoerd, doch
de minder geslaagde voorwerpen in dien stijl zijn misschien
een voldoende aanwijging om aan te nemen, dat een sterke kolonie
Kretenzers naar Ras Sjamra was uitgeweken, en zich ter plaatse
zelf had geïnstalleerd. Merkt men daarbij op, dat zoveel Egyptische voorwerpen uit de voorgaande periode sporen dragen van
een opzettelijke vernieling, dan kan men daarbij gissen, dat de
Kretenzische immigratie niet zo vreedzaam verlopen was. Trouwens al de graven uit dien tijd, met hun grote verscheidenheid
van Kananese en middel-Minoïsche gebruiksvoorwerpen, bevatten
bijzonder veel wapenen, wat opnieuw op onveiligheid wijst. Er
zijn echter ook wel andere kandidaten aan te wijzen, die de
onrust van die dagen kunnen verklaren. Zeker is het in elk geval
dat omstreeks deze tijd nog een ander volk, Hurrieten of Mitanniërs, naar Ugarit is uitgeweken en er zich blijvend heeft gevestigd. Hun namen vinden we, eeuwen later, in de documenten nog
opgetekend.
Aan de Hyksos-invasie die het gehele Nabije Oosten overrompelde, is ook Ugarit niet ontsnapt. De kultuurbreuk die er
mee gepaard ging, was echter niet een volslagen ramp voor de
ontwikkeling van de stad : een geheel nieuw stadskwartier, waarin
de karakteristieke Hyksos ceramiek domineert, bewijst onweerlegbaar dat de stad spoedig de treurige gevolgen van elke invasie
te boven kwam. Toen de Hyksos verdwenen, of beter opgeslorpt
en geassimileerd waren, kwam de traditionele Egyptische invloed
terug in werking en tot uiting. Misschien geschiedde dit weer
niet zonder strijd, want Ugarit moet in deze periode een Egyptisch garnizoen gehuisvest hebben.
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haar verteerd ; een deel is door den brand verdwenen, de andere
helft niet. En het is niet te wijten aan de soldaten van het Hethietisch leger, maar het was Etakama, de prins van Kadesj ». Ten
onrechte heeft men deze katastroof willen toeschrijven aan een
geweldige aardbeving, met springvloed gepaard, waarvan de
opgravers de vernielende gevolgen zouden hebben waargenomen
aan de muurresten van de oude ruïne.
Opvallend is het wel, dat er geen sporen van Hethietische
overheersing in de opgegraven monumenten van Ugarit zijn vastgesteld.
Zoals koning Niqmad tegenover Suppiluliuma, zijn de diplomaten van Ugarit, zo wel vóór als na den brand, er in geslaag d
een eigenlijke invasie en bezetting van hun land te voorkomen.
Een veiliger uitweg hebben ze beproefd door het aanbieden van
een tribuut en door de betuiging van hun volgzaamheid. In
uitvoering van zo'n bondgenootschap, moest Ras Sjamra-Ugarit
soms met de Hethieten ten strijde trekken. Aldus vinden we een
contingent uit Ugarit in de coalitie der Hethietische troepen,
waarmee Ramses II, in 1278, den slag van Kadesj levert.
Ramses II roemt er zich op in zijn gedenkschriften deze
vijandelijke coalitie verslagen te hebben. We stellen in elk geval
vast dat de betrekkingen van Egypte met Noord-Syrië, en speciaal
met Ugarit, onmiddellijk na den slag hersteld worden. De met
hiëroglyphen beschreven gedenktafel van Mami, die te Ras Sjamra
werd opgegraven, getuigt dus in zekeren zin ten voordele van
het relaas dat koning Ramses II van den slag van Kadesj liet
opstellen. In elk geval, te Ugarit, waar Egypte, misschien langs
Byblos om, op een bijna duizendjarige sympathie mocht bogen,
wordt de Egyptische invloed weer merkbaar.
Na 1278 beleeft de stad een laatsten opbloei, waarvan de
sporen in de graftomben van de bovenste laag zijn na te gaan.
De kultuurtraditie is nu overwegend Myceens. Van het lot van
de autochtone Kananese bevolking weten we niets bepaalds : misschien was zij ten dele gedeporteerd of aan het vervallen. Ruwe
indringers van overzee, die men gewoonlijk de « Zeevolken »
noemde, nemen de Syrische kust, met inbegrip van Ugarit, in bezit
Het is gedaan met de eeuwenoude stad. Toen Tiglat-Piliser van
Assyrië, op het einde van die tragische 12e eeuw, naar de boorden
van de Middellandse zee opmarcheerde om het eiland Rouad te
kastij den, is Ugarit hem geen vermelding meer waard. Een dodensluier heeft reeds de stad bedekt, in afwachting dat ook het zand,
na nog enkele sporadische pogingen tot herbewoning, de glorieuse
ruïnes zou verbèrgen. Vier arme boerenwoningen, door de opgra-
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De Christen en het technische

Tijdperk
door H. J. A. DE GOEIJ

Verschillende waardering.
De christen van vandaag leeft in het technisch tijdperk. Moet
hij het aanvaarden of verwerpen ?
Voor de niet-christelijke, westerse mens is de houding tegenover de techniek geen vraagstuk : hij aanvaardt de techniek niet
alleen, doch hij gelooft in een steeds voortschrijdende technische
ontwikkeling als waarborg voor een beter leven. Bij velen is dit
geloof zelfs geworden tot een hartstochtelijke belijdenis ; in het
americanisme en bolsjewisme zien wij daarvan de sprekende
voorbeelden. Doch ook voor vele christenen vormt de techniek
in het geheel geen probleem : ook zij delen in de optimistische
verwachting van de niet-christen ten aanzien van de technische
vooruitgang, die zij zien als iets, dat geheel buiten de godsdienst
staat, een neutrale categorie, of zelfs als de vervulling van het
gebod, door God gegeven aan het eerste mensenpaar : « maakt u
de aarde onderdanig ». Voor sommige christenen daarentegen is
de techniek weliswaar evenmin een vraagstuk, doch hun mening
is lijnrecht tegengesteld aan die van de technische optimisten en
mystici : zij zien erin duivelswerk, afval van God, en hun verlangen gaat weemoedig uit naar een mediaevale christenheid, die
nog geen moderne techniek kende, maar God des te meer liefhad
en diende.
Welke christen neemt nu het juiste standpunt in ? Hij, die
in de techniek een gave Gods ziet, of hij, die alle machinerie maar
liefst als een gewrocht van satan zou willen vernietigen ?
Door deze vraag zo te stellen, wordt de oplossing gesuggereerd, dat geen van beiden gelijk heeft, doch de waarheid ergens
tussen deze twee extremen in ligt. En inderdaad, wij kunnen
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noch de moderne techniek zonder meer verwerpen, -noch haar
aanvaarden als de enige garantie voor een gelukkig leven. Doch
hiermede is het waarachtig christelijk standpunt onvoldoende
verduidelijkt, omdat het niet aangeeft, waar dat ergens der waardering nu precies ligt ; en nog minder, waarom de christen die
bepaalde, nader te preciseren houding heeft aan te nemen. Laten
wij proberen, op beide vragen een antwoord te vinden.

Wat is techniek ?
Men spreekt over de ontwikkeling, de vooruitschrijding van
de techniek. Inderdaad nemen wij hedentendage een ongehoorde
technische vooruitgang waar ; in het verkeerswezen, te land, op
zee en in de lucht ; in radio, televisie en radar ; in de sprekende
kleurenfilms met ruimtewerking ; in de chemie met haar moderne
plastics en haar synthese van transuranium-elementen ; in de
geneeskunde met antibiotica ; in de verlichtingstechniek ; in
landbouw en veeteelt ; in de oorlogswapenen niet op de laatste
plaats ! Toch mogen wij nooit vergeten dat « de techniek » zich
niet ontwikkelt. Want wat verstaat men onder « de techniek » ?
Ten eerste de verzameling van bestaande technische werken,
machines en apparaten. Deze zijn echter dood, en ontwikkelen
zich niet verder. De techniek is vervolgens ook de samenvatting
der technische wetenschappen, de technologie. Inderdaad zien wij
daarin een vooruitgang ; doch die wetenschap is niet iets, dat
zonder subject in de lucht hangt, doch is wetenschap in de menselijke geest. De geest denkt, onderzoekt, vindt uit en verfijnt ;
de mens is het, die de wetenschap verder brengt, en die een steeds
groter en ingenieuzer verzameling van technische voorwerpen
produceert. Dit alles klinkt erg nuchter, doch het is zeer belangrijk, van den beginne aan vast te houden aan de waarheid, dat
de mens de dingen maakt, en niet de dingen de mens.
Nu wij toch aan het nuchter redeneren toe zijn, laten wij
ons dan meteen afvragen, of er ook wel een wezenlijk verschil is
tussen de techniek van heden, en die van de middeleeuwen, of,
desnoods, van de Egyptenaren. De bewoner van het Nijldal, die
het eerste vel papyrus maakte, de middeleeuwer die de eerste
windmolen bouwde, en de tovenaar van Menlo-Park, die de wereld
met de eerste gloeilamp verbaasde, deden in wezen hetzelfde : zij
bewerkten en vervormden natuurlijke materialen zodanig, dat er
een nieuw ding ontstond, een technische eenheid, een « unum
ordinis », een verzameling van zelfstandigheden, gericht op een
bepaald doeleinde ; en dat doeleinde was het voorzien in de
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worden aldus aangedreven ; ook in vaar- en voertuigen, waarmede de mens zich over lange afstanden verplaatsen kan, wordt
de drijfkracht van dier en wind vervangen door verbrandingsenergie ; en deze nieuwe vorm van voortstuwing schept de mogelijkheid tot de vliegmachine, eeuwenoude Icarus-droom der mensheid ; schepen worden voortaan gestuwd door stoom of ruwe
olie ; de onderzeeboot wordt werkelijkheid ; het vervoer per rail
en langs de weg wordt enorm versneld, wederom door stoom, olie
en electriciteit. Afstanden bestaan niet meer, de mens kan zich
met een welhaast immateriële snelheid verplaatsen. De weerstand
der materie, de traagheid der massa worden overwonnen door
toepassing van energie-hoeveelheden waarbij die van mens, dier
of windmolen volkomen in het niet valt. De mens raakt los van
zijn oude beperking der energie, vervat in de trekkracht van het
paard of de slaaf ; voortaan beschikt hij over de onmetelijke
bronnen van steenkool en olie, die hij, met het overhalen van één
handle op het schakelbord, naar believen op de trage materie
loslaat. Wél hangt er boven de horizon van dit technisch tijdperk
de dreiging van een uitputting der brandstoffenvoorraad ; maar,
juist op tijd, ontdekt de mens de nucleonische krachten die in de
atoomkern liggen opgesloten ; een nieuwe onmetelijke energiebron blijkt aanwezig te zijn, en wacht slechts op de technische
teugels, die dit wilde paard der kernenergie moeten temmen. Het
thermodynamische tijdperk gaat over in het tijdperk der atomische
energie !

Chemische en electronische techniek.
In het voorgaande schetsten wij het thermody namische
aspect van de moderne techniek. Een tweede aspect ervan is het

chemische.
Wie zal ontkennen, dat de moderne chemische bedrijven
geheel verschillend zijn van de nauwelijks chemisch te noemen
werkplaatsen der middeleeuwen ? Het technisch tijdperk is ook
het chemische bij uitstek. Men bepaalt zich niet meer tot eenvoudige omzettingen van natuurgrondstoffen, doch gaat uit van
de meest simpele verbindingen, die met katalysatoren worden
opgebouwd tot de meest gecompliceerde chemische individuen.
Synthese is het toverwoord van de moderne chemie. En ook hier
weer ziet men, dat de mens voor een groot deel de eenvoudige
natuurgrondstoffen, die voor het grijpen liggen, verlaat : hij gaat
over tot materialen, die vroeger onbekend waren, wellicht niet
eens bestonden ; en hij verwerkt ze in fabrieken en reactieketels
.
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en geheimzinnige absorbtietorens, waarin men nauwelijks meer
een mens ziet werken. Eén enkele controleert op het controlebord
de thermometers en drukmeters, de electrisch bestuurde regelventielen, die het chemische proces in de gewenste richting doen
verlopen. Geen « zweet des aanschijns » meer, doch de mens als
een verheven God, die vanuit de hemel van zijn controlebord de
loop van zijn mechanische of chemische planeten bestuurt. Plant
en dier worden niet meer volgens eeuwenoude traditie's gekweekt,
doch men voedt hen met chemicaliën, injecteert ze met groeistoffen
of past artificiële inseminatie toe.
Tegelijk met het chemische tijdperk ontwikkelt zich het
electronische. Hier wordt een techniek ontwikkeld, welke nog
immateriëler schijnt dan de thermodynamische en de chemische.
Zij werkt met aethertrillingen, electromagnetische frequenties en
electronenstralen ; daarmede worden tijd en ruimte, en afmetingen
overwonnen. Héél de aarde wordt omspannen door de radiotelefonie, waardoor de menselijke stem tegelijkertijd in Australië
en China, in Canada en Zuidafrika beluisterd kan worden ; weldra
voegt zich hierbij de radiotelevisie, die ons gebeurtenissen laat
zien, welke op hetzelfde moment op honderden mijlen afstand
plaats grijpen. Voorwerpen, ver verwijderd van de waarnemer,
worden door radar gepeild ; de maan geeft antwoord op de radarbundel, welke op haar zwijgend op pervlak gericht wordt. Toegerust met radar, schijnt de mens zich te gevoelen als de psalmist
in Psalm 90 :
« Non timebis a sagitta volante in die,
a negotio perambulante in tenebris ».
Röntgenstralen doordringen massieve metalen voorwerpen,
en laten de mens het binnenste van de materie aanschouwen ;
met het electronenmicroscoop kan hij nu voortaan de fijnste
structuren der stoffelijke wereld, 100.000 maal vergroot, waarnemen.
Aanval

op het

atoom.

Tenslotte doet een complot van natuuronderzoekers en technici, in een researchprogramma van afmetingen als de werel d.
tot dusverre nog niet aanschouwd had, een aanval op de materie
zelf, op het atoom. In machtige cyclotronen bombarderen zij de
onaantastbaar gedachte atomen, en zie : zij springen uiteen onder
verschrikkelijke energieontwikkeling of zij worden getransformeerd in nieuwe, zwaardere elementen, die tot dusver op aarde
niet werden aangetroffen. Menselijk kunnen schijnt hier als het
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Ziehier het ware aangezicht van het technisch tijdperk :
men streeft naar verlossing, doch verlossing door de materie.
Vroeger eeuwen zochten om verlichting, doch bleven zich diep
bewust van de erfschuld en zijn gevolgen ; al trachtte men het
leed en de zwaarte van het leven te verzachten, men begreep dat
het een tranendal zou blijven, en dat de natuurlijke mens, beladen
met Adams schuld, slechts verlossing kon krijgen in de geest.
Want heel die ellende der materie is slechts uitvloeisel van de
ellende, die de geest zichzelf had aangedaan, toen hij opstond tegen
zijn Schepper, en gelijk wilde zijn aan God. De ziel stond op
tegen God, en geen menselijk wezen was meer in staat, die breuk
te helen ; slechts Goddelijk ingrijpen kon de heerlijke verhouding
van God tot mens van vóór de zondeval herstellen : en Hij kwam,
de Zoon Gods, te rechter tijd, om de zielen te bevrijden, en een
verlossing te brengen, die, wanneer zij aan de laatste mens, die
hier op aarde zal leven, voltooid zal zijn, ook de aarde en heel
de stoffelijke schepping zal mee omhoogtrekken naar een verheerlijkte toestand, waar geen onrust en geen corruptie meer
zal zijn :
« Want de verwachting van het schepsel hoopt op de
openbaring der kinderen Gods. Het schepsel is der ijdelheid
onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem die het daaraan
onderwierp, in de hoop dat ook het schepsel zelf verlost zal
worden van de dienstbaarheid der vergankelijkheid tot de
vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Wij weten
immers, dat alle schepsel zucht en in barenswee is tot nu toe ».
(Paulus, Rom. VIII, 18-23)
Het innerlijkste wezen van de mens haakt naar verlossing.
De ware verlossing nu is er een van de ziel door de genade Gods ;
zij zal de mens vrij maken, vrede en leven brengen, en tenslotte
zelfs de materiële schepping bevrij den op de jongste dag. De
verblinde mens echter, dat is hij die niet geestelijk meer ziet,
die dus niet meer ziet « het Licht, dat in de wereld gekomen is »
(St. Joannes) , tracht zichzelf te verlossen door de materie. De
materie kan echter alleen de zinnen bevredigen, nooit de geest
bevrijden ; en deze materiële schijnverlossing brengt dan ook het
tegendeel van wat zij hoopt te bereiken :
In plaats van vrijheid : economische slavernij en politieke
tyrannie ;
In plaats van vrede : jalousie, klassenstrijd, wereldoorlog ;
In plaats van leven : dood van millioenen in wetenschappelijk
gebouwde gaskamers of door de wonderwapens van de huidige
oorlogstechniek.
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Rampspoed door schijnverlossing.

De aarde, het materiële schepsel, zucht als in barenswee en
wacht ook op hààr bevrijding door de bevrijding der kinderen
Gods. Wanneer de mens echter geen kind Gods meer weet te zijn,
dan is het stoffelijk schepsel in zijn ve rw achting teleurgesteld.
En in het geweeklaag om zijn uitgestelde bevrijding, wreekt het
zich op de mens, die van het stoffelijk schepsel een verlosser wil
maken : het slaat de mens, het knecht de mens, het doodt de mens.
Daarom is ook de verschijning van het economisch imperialisme,
van de klassenstrijd, het pauperisme, de werelddictatuur en de
wereldoorlogen géén toevalligheid : integendeel. Mèt het technisch
tijdperk moest noodzakelijk het tijdperk der verschrikkingen
aanbreken. Dit is een cultuurhistorisch raadsel voor de ongelovige : hij neemt de onevenredigheid waar, die bestaat tussen
de technische mogelijkheid tot een gelukkig leven, en de feitelijke
rampspoeden. En hij spreekt van een nog onvoldoende aangepast
zijn van de menselijke geest aan dit technisch tijdperk. Wij echter,
die uitgaan van de realiteit van erfzonde en verlossing, wij weten
dat dit alles noodzakelijk zo moést zijn : want een schijnverlossing kan alleen nog grotere benauwenis teweegbrengen.

De benauwenis van onze tijd, de sociale en politieke chaos,
moeten wij die nog wel schetsen ? Wij kennen haar allen, want
zij bedrukt ons allen. Op sociaal gebied zien wij de uitholling
van het eigendomsbegrip, de proletarisering der massa, de ontwording van de persoon tot massamens, tot nummer in het fabricageproces. Wij zien ook de opstand der horden tegen de kapitalistische uitbuiting ; wij zien imperialismen en dictaturen, die
de persoonlijkheid van de mens vertrappen.
Zeker, al deze euvelen zijn tenslotte terug te voeren op de
hoofdzonden hoogmoed en hebzucht. Hoogmoed en hebzucht brengen het individu ertoe, zijn onderneming als een polyp uit te
doen groeien, andere ondernemingen in hun bestaan te verstikken, grote arbeidersmassa's onderhorig te maken aan een oppermachtig concern, waarvan de top slechts bezield is door de hartstocht, te heersen over massa's mensen en rijkdommen.
Hoogmoed en hebzucht brengen groepen en volkeren ertoe,
andere groepen en andere volken te onderdrukken, uit te buiten
en leeg te roven, en hun tyrannieke macht tot aan de uiteinden
der aarde te vestigen.
Tussen deze twee : het beginpunt der hoofdzonde, en het
eindpunt der sociale en politieke chaos, is echter de moderne techniek ingeschakeld. Wij willen niet beweren, dat al de huidige
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rampen uitsluitend gevolg zijn van onze technische constellatie ;
een groot deel van ons sociaal-politieke wangedrocht vindt rechtstreeks zijn oorzaak in de hoogmoed, de hebzucht, de haat van
individu en groep.
Doch de moderne techniek heeft ook een eigen, immanente
kracht tot massavorming, tot uitschakeling van de persoonlijkheid, tot tyrannie over groep en volk. Wij behoeven slechts te
denken aan het lopende band-systeem, waarbij de arbeider, als
ware hij een automaat, steeds dezelfde handgreep verricht ; wij
behoeven slechts te denken aan de atoombom, die, eenmaal uitgevonden, plotseling geheel nieuwe mogelijkheden opent voor de
tyrannie ; aan de radio, die ondanks zijn culturele mogelijkheden — door zijn universele penetratie uiteraard een massavormende, de persoonlijke mening vervlakkende kracht bezit ;
aan --- last not least — de « jet-propelled » projectielen en de
atoombom, die geen wapen meer zijn in een plaatselijke strijd,
doch uiteraard een heel continent macht kunnen geven over een
ander continent.
Beziet men dus het onzalig tijdsgewricht waarin wij leven,
dan blijkt, dat de economische en politieke tyrannie ten dele
rechtstreeks veroorzaakt werden door het verlaten van de christelijke deugden van nederigheid en armoede, ten dele echter noodzakelijkerwijze moesten voortvloeien uit de supertechnische structuur van ons tijdperk. Deze structuur kwam echter op haar beurt
weer voort uit een te sterke gerichtheid van de mens op deze
aarde, uit een drang naar een materiële verlossing, eveneens
gevolg van de afval van de christelijke levenshouding.
Kain's offer.

En hier moeten wij weer denken aan het verhaal van Genesis,
waarbij de Kainskinderen speciaal genoemd worden als de vaderen
der techniek. De rook van Abels brandoffer steeg recht omhoog
tot de hemel, als uitdrukking van de Godgerichtheid van Abels
edele geest. Kain, die minder aan God dacht en meer de aardse
dingen najoeg, kon slechts een brandoffer brengen, waarvan de
rook naar de aarde neersloeg.
Zo moesten wel de Kainskinderen, wier geest meer naar het
aardse gericht bleef, meer wroeten in de dode stof, in de materiële techniek.
Over de moderne techniek hangt de neergeslagen rook van Kain's

offer, d.w.z. zij is een uiting van een al te zeer naar deze aarde
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gerichte geest. De materie echter is dood, en kan alleen dood
voortbrengen ; « de geest alleen maakt levend ». De materie is
gebonden, en kan alleen banden voortbrengen ; « de waarheid
echter zal ons vrijmaken » (S. Paulus) ; de materie is onrustig
en aan bederf onderhevig, en kan alleen onrust en bederf brengen ;
de vrede echter is aan de geest, die van goede wil is. Hoe meer
men materiële middelen inschakelt, des te meer brengt men in het
leven de zijnswijze van de materie, en des te sterker verdringt
men de zijnswijze van de geest. Dat is de immanente tendens
van de techniek tot massavorming, slavernij en onvrede.
Taak van den Christen.

En toch moet de christen in dit technisch tijdperk leven ;
toch zullen zeer veel christenen actief medewerken aan de verdere
uitbouw van de reeds zo gigantische techniek. Men kan dit betreuren ; doch het blijft een feit. De wijzers van de klok kunnen nu
eenmaal niet teruggedraaid worden. Er is in de geschiedenis
slechts een vooruit en een vooruit, dat bouwt op het bestaande
heden. Wel is er een terug voor de mensheid : dat is het « terug
tot Christus », terug naar Zijn Geest, terug naar het leven volgens de christelijke deugd. Dat bereikt men niet door de techniek
te vernietigen, doch door zich los te maken van het aardse, in
wat wij met een christelijke term noemen « het gebed ». Wie
zijn hoofd tot God richt, kan gerust met de voeten op de aarde
staan ; wie de Christus waarlijk liefheeft, zal niet in de materie
verdrinken. Techniek als zodanig is immers, wij zagen het reeds,
niet slecht ; de geest echter van hen, die de techniek scheppen
en gebruiken, kan op God gericht of van God afgewend zijn.
Wél kan men op goede gronden aannemen, dat de moderne techniek nooit in zijn huidige gestalte ontstaan zou zijn, als de christelijke geest der middeleeuwen bewaard zou zijn geweest. Doch
nu de moderne techniek, in zekere zin vrucht van de afval der
westerse mensheid, er eenmaal is, blijft de mogelijkheid om ook
in deze technische wereld wederom een hernieuwd christendom
op te bouwen. Weliswaar zal dat niet geheel zonder uitwerking
zijn op de gestalte van deze technische wereld.
Wanneer het « ora » samengaat met « labora », dan zal het
werk de stempel dragen van de gebedsgeest. Men versta ons goed.
Wij bedoelen niet, dat een christelijke gloeilamp een andere vorm
zal hebben dan een onchristelijke. De technische vormgeving wordt
toch in hoge mate bepaald door de technologische doelmatigheid.
Wel zullen bepaalde aspecten van de huidige techniek zeker een
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saamhorigheidszin, der naastenliefde, van de geest van het corpus
Christi mysticum ?
Wat kan de christen in dit technisch tijdperk beter doen dan
zijn dagelijkse arbeid te vervullen, en met Christus te bidden :
K opdat allen één zijn,
gelijk Gij Vader, in Mij
en ik in U ».
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op de traditie. Daarom kunnen wij de factor van de sociale atmosfeer
in dit geval als tweede belangrijke beschouwen. Door de catastrofe van
Duitsland's val kreeg deze factor een dwingende kracht, zodoende komt de
voorwaarde van het beschikbare leiderkorps op de derde plaats.
Alle drie factoren zullen nader worden bezien.
1.
De oorspronkelijke Duitse jeugdbeweging wilde
De traditie.
autonoom zijn ten opzichte van de wereld der volwassenen ; haar anderszijn wilde zij uiten in een eigen stijl, een eigen jeugd-cultuur. Gaandeweg
verdiepte zij het generatie-verschil tot een kloof. Zij weerde volwassenen.
De « doodsheid » van de volwassen-wereld weet zij in eerste instantie aan
de rol die de organisatie daarin speelde, dus verviel zij zelf in een
organisatieschuwheid, een voorkeur voor losse, structuurloze groeperingen
en verbanden. De vage structuur en de pretentie ook iets te zeggen te hebben
tot de wereld der volwassenen, op wier grensgebied zij leefde, bestemden
deze jeugdbeweging, vooral na 1918, er toe op den duur haar oorspronkelijke onafhankelijkheid te verliezen en te verzanden in de stromingen,
richtingen en politiek der ouderen. De zuiveren in de leer, die zich hiervan
trachtten vrij te houden en met een slinkend getal leden nog stand hielden,
verdwenen met de overigen roemloos bij de komst van het zegevierende
nationaal-socialisme. Hier was het de Hitlerjugend voor jongens en Bund
Deutscher Madel voor meisjes die, vóór 31 Januari 1933 een politieke
jeugdorganisatie met sterke militaire en partij-propagandistische inslag
zijnde, na de Machtsubername vele nationalistische organisaties tot zich
trok en zich in de loop der dertiger jaren, mede onder invloed van de
duizenden, uit de oude jeugdbewegingen voortgekomen leiders, toelegde
op een ontwikkeling der « Kultur-arbeit ».
Eigenaardig blijft ook hier de koppige traditie doorwerken, die de
jeugdgèmeenschap als een staat in de staat zag met eigen stijl en
opvattingen, ja met eigen recht. Het leiderskorps werd tot en met de
allerhoogste en meest verantwoordelijke posten steeds uit jongeren gevormd.
Een figuur als Lord Baden Powell en zijn systeem van oudere leiders was
ook in de H. J. ondenkbaar, evenals het dat geweest was in de tijd der
Bundesjugend en Wandervogel.
Hoe plant de invloed uit deze verschillende phasen der jeugdbeweging
zich voort ?
Nu de Duitse jeugd zich wederom vrijwillig begint te organiseren,
heeft zij een sterke behoefte aan kennis en voorlichting, en vindt die bij
de oude litteratuur en bij de reeds lang volwassen geworden garde van
weleer. Dit wordt aangevuld met eigen ervaringen bij de H.J., die ze nog
in haar geheel doorlopen heeft.
De langs deze wegen invloed uitoefenende traditie heeft tot gevolg
een herleving van de oude vormen der jeugdbeweging. In de eerste plaats
ligt ook hier weer het accent bij de leeftijdsgroep van 17 jaar en ouder.
Men werkt er met boekbesprekingen, lekenspelen, volksdansen, zang,
Heimabende en Wanderfahrten, en er heerst een geest van onafhankelijkheid en vrijheid als in de oude bewegingen. Dientengevolge is de onder-
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linge samenhang binnen de regionale grotere verbanden : de katholieke,
evangelische, socialistische, biindische (neutrale) en communistische, mede
door de primitieve verkeersverbindingen en nijpende papierschaarste, nog
vrij gering.
Dit belet van de anderen kant, dat de traditie der H.J. opnieuw
opgang gaat doen. Daar was alles centraal geregeld. In de verschillende
afdelingen van de Reichsjugendfiihrung werden de programma's en richtlijnen tot in details opgesteld en doorgegeven aan de Gebietsfiihrung in elke
Gau, die wederom speciale details aanbrachten. Zo vonden in elke plaats
en in elke kleine onderafdeling op dezelfde dag en hetzelfde uur de bijeenkomsten plaats, werden dezelfde liederen gezongen en oefeningen gedaan.
Alles stipt volgens het centraal uitgegeven program.
Overigens zal men, terugvallend in de Duitse organisatiezucht,
misschien wel eerlang toch weer dit systeem gaan aanhangen. Op het
ogenblik heeft de Duitse jeugd echter veel meer de karakteriserende eigenschappen der vóór-Hitleriaanse jeugdbeweging overgenomen, dezelfde
neiging tot breedsprakigheid, quasi-diepzinnigheid, formuleerkunst en een
blijkbaar onverwoestbare Duitse sentimentaliteit. Ook de typerende idee
van de Jugendkultur is niet geheel dood. De magische klank, die eens
woorden als Wandervogel en die Fahrt of Hohe Meissner en Langemarck,
voor Duitse jongens en meisjes hadden, is verstomd ; voor de huidige
generatie zijn dit slechts enkele historische begrippen, die hen weinig zeggen.
Samenvattend oefent de traditie der oude jeugdbeweging een niet ongunstige
invloed uit op de betrouwbaarheid der nieuwe Duitse Jeugdorganisaties,
Deze oude jeugdbewegingen toch waren het, die een bijzondere en zeer
verdienstelijke plaats hebben ingenomen in het Europese cultuurleven der
eerste drie decennia dezer eeuw.
Naast het overleveren van haar oude organisatievormen is ook de
invloed der oude jeugdbeweging als historische factor op de kracht van de
huidige jeugdbeweging niet zonder betekenis : in Duitsland had de jeugdbeweging zich een belangrijke, misschien te belangrijke plaats veroverd in
de nationale gemeenschap. Van dit bewustzijn van eigen betekenis en het
nog steeds aanwezige grote crediet bij bevolking en autoriteiten profiteert
nu wederom de nieuwe jeugdbeweging.
Waar de vormen niet los te denken zijn van de idealen, die er aan ten
grondslag hebben gelegen en deze idealen tengevolge van het nog immer
voortdurende isolement en de nationale verwarring aan een zekere bloedarmoede lijden, dreigt de grote waarde, welke in de jeugdbeweging aan haar
vormen moet worden toegekend, niet tot haar recht te komen.

2.
De Sociale Atmosfeer.
Hoewel de Duitse jeugdbeweging bij
haar her-ontstaan na de ineenstorting van het Derde rijk voor haar structuur en organisatievormen en zelfs voor vele van haar idealen als vanzelf
teruggreep naar een oude en rijke traditie, hebben toch de tijdsomstandigheden niet nagelaten grote invloed uit te oefenen op de weder-opbloei.
Behalve gezin en school (eventueel later vervangen door de beroepsomgeving) speelt bij de geestelijke groei der jeugd het resterende derde milieu,
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in opvattingen van de bezettingsautoriteiten t. a. v. het jeugdbewegingsvraagstuk. In de Russische zone spreekt dit het duidelijkst. Daar bestaat
alleen de F.d.J. een soort Vrienden der Sovjetunie jeugdbeweging,
die weliswaar niet geheel en al communistisch is en bijvoorbeeld ook katholieke afdelingen telt, maar waarin de marxisten toch een leidende rol trachren te spelen. 1 ) Overigens ondervindt de Duitse jeugd in h aa r bewegingen
de zone-indeling met haar contact-werende tendenz als een pijnlijke scheiding.
De invloed der sociale structuur op de herlevende jeugdbewegingen
samenvattend kan het volgende worden gezegd : wil de heroriëntatie van
de Duitse geest een feit worden, dan zal tenslotte aan de Duitse mens iets
moeten veranderen, een verandering die bij de jonge generatie de meeste
kans heeft. Dienovereenkomstig dienen de idealen en de daaruit afgeleide
vormen te evolueren van het wereldverbeterende naar het persoonli j kheidsvormende, van maatschappijbeschouwing naar levenshouding en daardoor
de voorwaarden te scheppen voor een dieper liggend godsdienstig
besef en een aankno pen aan de personalistische geestesgesteldheid.
In dit kader biedt de sociale situatie aan de jeugdbeweging een grote kans
om zich in positieve zin te ontwikkelen al zal anderzijds haar kracht er door
negatief worden beïnvloed. De illusieloze toekomst, de constante massalé
ellende, die op alle gebieden zich onontkoombaar doet gevoelen, vraagt van
de actieve jeugd grote volharding en vasthoudendheid tegenover de door
de negatieve volwassenenwereld gevormde publieke opinie.
De jeugd beweging blijft tot op zekere
Het Leiderskorps.
3.
hoogte altijd een geestelijke elitebeweging onder de jeugd, waarbinnen zowel
actieve voorgangers als passieve meelopers te onderscheiden vallen : de
actieven vormen de kern die de leiding neemt. Hun overtuigingen en gevoelens drukken op de jeugdbeweging vooral het stempel van de stijl, hun
inspiraties vinden zij niet enkel bij hun idealen maar soms eveneens in
hun sympathie voor bepaalde grote figuren. Onder de thans levenden behoren hiertoe ongetwijfeld figuren als kardinaal Faulhaber en Ds Nierroller,
al heeft men in het buitenland de neiging de betekenis van de duikboot
kapiteindominee te overschatten. Waarde als navolgingswaardige persoonlijkheden voor de jeugd hebben de politieke leiders zeer weinig, namen als
Schumacher en Adenauer zeggen de jongeren zo goed als niets. Van grote
leidende figuren in de jeugdbewegingen zelf is nog geen sprake.
Wel wordt door de jeugd aan de boven hen gestelde oudere leiders
nog al eens autoritair optreden verweten, een bezwaar dat men merkwaardigerwijs ook van geallieerde zijde hoort. Scherper echter is de tegenstelling
met de Wiederausgegrabenen, de figuren van het derde plan die om de een
of andere, soms duistere reden niet actief waren in het Derde Rijk, en
daaruit motieven destilleren waarmee zij zich nu op de voorgrond dringen.
Bij het grote tekort aan mensen die geschikt zijn voor leidinggevende
functies, nu vele ambtenaren « uitgezuiverd » zijn, maken deze heren een
(1) Blijkens krantenberichten zijn onlangs enige jeugdleiders gearresteerd (Times,
25 Maart 1947.)
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goede kans. Als gevolg van hun twijfelachtige verleden liggen ze er bij de
oudere generatie uit en trachten nu bij de jeugd in het gevlei te komen.
Een al te doorzichtige belangstelling, die vaak tot wrijving aanleiding geeft.
De ruggegraat van het huidige jonge Duitsland vormt het legertje der
actieve jeugdbewegers, zij zijn het eigenlijke leiderskorps. Men vindt ze
vooral onder de middelbare schooljeugd en onder de velen, die de school
reeds hebben verlaten, maar voor wie voorlopig nog geen uitzicht bestaat op
plaatsing in een beroep, op een kantoor of op voldoende werk in het zakenleven. Dit reservoir wordt bovendien nog vergroot door het grote aantal
van hen, die om finantiële redenen of wegens het gebrek aan docenten,
laboratoria, college- of woonruimte, niet tot studie aan een universiteit
kunnen komen. De gelukkigen die hierin wel slagen, de studenten, vertonen
op enkele incidentele uitzonderingen na, een opvallende apathie ten opzichte
van het maatschappelijk leven en houden zich afzijdig, zowel van politiek
als van jeugdbeweging. Zij staan het meest gereserveerd tegenover de
bezetting en alles wat deze met zich mee heeft gebracht.
De jeugdleiders daarentegen, over veel vrije tijd beschikkend, vullen
deze energiek vol toewijding, met de honderd en één activiteiten, waar
hun typisch Duitse zin voor arbeidszaamheid en Griindlichkeit hen onder
deze omstandigheden toe drijft. Bij hen vindt men veel belangstelling voor
alles wat er op dit gebied gaande is in het buitenland, en een grote appreciatie voor de democratische gemeenschapsvormen. Deze appreciatie is
daarom al begrijpelijk, omdat dit de voorwaarde is voor hun zelfbewustzijn
ten opzichte van de ouderen en hun betekenis in het huidige Duitse sociale
leven. De Slogan dat de ouderen het verprutst hebben, is geen dode letter
gebleven.
Beziet men de gehele pyramide van de hoogste geestelijke leiders tot
de brede laag der talrijke actieve leidende jongeren uit de jeugdbeweging,
dan moet men constateren dat deze pyramide niet geheel vrij is van innerlijke spanningen, een noodzakelijke voorwaarde voor een heroriëntatie van
de Duitse mentaliteit. Een andere vraag rijst bij de bespreking van de
verhouding tot andere categorieën van jeugdleiders. Hoe staan de jeugdleiders van nu tegenover die van de twintiger jaren?
Al worden vorm en inhoud van de vroegere jeugdbewegingen ten dele
via de generatie van vóór 1933 naar de huidige geleid, toch wil dit niet
zeggen, dat er daarom tussen de beide generaties opeens een grote geestverwantschap zou bestaan. Integendeel : « Manchmal scheint die Verstándnislosigkeit zwischen beiden Generationen unuberwindlich. Man hort dasz
auf der andere Seite Frage laut werden aber man kann « der anderen
Seite » nicht antworten, einfach veil eine gemeinsame Sprache fehlt ». 1 )
In ieder geval voelt de jonge generatie van nu zich vervreemd van die
welke geheel uit de Weimar-republiek stamt.
Hoe staat vervolgens de jeugd van nu tegenover haar voormannen van
weleer, de uitgesloten H.J. leiders die nu volgens de denazificatiebesluiten
(1) Der n Lchste Schritt, Juli 1946 Luneburg.
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gelijkelijk geldende v oo rwaarden van traditie, sociale atmosfeer en de
recrutering v an de leidende kern, bij de vaststelling der idealen begint de
variatie. Slechts in de Hitler-tijd werd de jeugd een centraal, zij het verwerpelijk, vastomlijnd ideaal geleerd.
Op het ogenblik is de situatie op dit gebied verwarder dan ooit. En het
ziet er naar uit, dat alles meewerkt om deze heterogeniteit nog te bevorderen.
De Duitse jeugdbeweging is reeds van huis uit zwak in haar ideaalomschrijving. Nu hebben daarenboven de bezetters nog hardhandig het mes in het
Duits-nationale organisme gezet en verdeelden het land in zones, waarin
zij, als Geallieerden, voor eigen standje propaganda maken. In een jeugdtijdschrift werden deze zones vergeleken met vier schoolklassen, waarin
vier leraren ieder op eigen manier en naar eigen inzicht les geven in democratie. Met betrekking tot de jeugdbeweging betekent dit, dat ieder der
bezettende mogendheden tracht eigen jeugdbewegingsvormen en idealen te
recomm an deren, in de Russische zone blijft het zelfs niet bij een aanbeveling. De verhouding van de jeugdbeweging tegenover de bezetter is over
het algemeen goed, al voelen de jonge Duitsers vooral in de Amerikaanse
en Russische zones zich zeker niet de minderen van hun instructeurs in
jeugdbewegingszaken. Wat zij in de Britse zone zien van de aldaar onder
militairen voorkomende Voortrekkersgroepen, is niet in staat om hun ten
aanzien v an hun eigen groeperingen, die over de gehele linie op een hoger
cultureel peil sta an , de mening bij te brengen als zouden deze de mindere
van de buitenlandse zijn, integendeel.
Wanneer wij dus zien dat de democratische cultuur aldus door de
bezetters aan de Duitse jeugd wordt getoond, dan rijst de vraag :
hoe zit het d an met het collectieve schuldgevoel bij de jeugd? Men wil het
al of niet aanwezig-zijn van schuldbesef als criterium zien voor opname in
de volkerenfamilie. Hierover make men zich geen illusie, v an schuldgevoel
is bij de jongeren zo goed als geen sprake. Schuldbewustzijn veronderstelt
een ontwaakt geweten en indien de jeugdbeweging in Duitsland ook maar
enigerlei t aak zou hebben dan zou dit in de eerste plaats zijn juist het helpen
wekken van het geweten ten opzichte van de misdaden door het Duitse volk
begaan. Men kan dit aanwezig-zijn van berouw dan ook niet als voorwaarde sine qua non stellen.
Want deze jeugd ziet enkel de gevolgen, mist echter nog de innerlijke
vergelijkingsmogelijkheid tussen hoe het had moeten zijn, d.w.z. volgens
hun ideaalvoorstelling, en hoe het nu eigenlijk gegaan is.
Deze tegenstelling schept de voorwaarde tot activering van het geweten,
maar de afstand tot het verleden is zeker voor de jongeren nog te kort, terwijl de idealen noch voldoende duidelijkheid noch voldoende kracht bezitten
om een dergelijke meditatie vruchtbaar te maken. Zonder een krachtig appèl
op wat er nog aan ,Christelijke waarden in het Duitse volk leeft, zal dit
onmogelijk zijn; hiervan dient de jeugdbeweging zich terdege bewust te
worden.
In het algemeen beweegt het idealisme der huidige Duitse jeugd zich
nationaal n aar een bereidheid op te gaan in een groter internationaal geheel,
wat echter bij hen nog geen prijsgeven van de nationale eenheid impliceert.
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Sociaal valt onder indruk van de bittere nationale armoede een sterke
neiging tot radicalisme waar te nemen. De honger naar culturele waarden
lijkt bijna een geestelijke vlucht, godsdienstig tendeert ook de jeugd naar
verdieping en verinnerlijking. Welke waarde men voor als nog echter aan
deze verschijnselen dient toe te kennen, zal pas op den duur kunnen worden
vastgesteld als blijkt in hoeverre zij onrijpe reacties of werke lijke krachten
in de Duitse Jeugdbeweging zijn geweest.
Het meest einheitlich is, zeer
De Katholieke Jeugdbeweging.
5.
zeker wat haar idealen betreft, de katholieke Jeugdbeweging. Wij willen
aan haar dan ook in kort bestek een en ander ter illustratie releveren.
Organisatorisch is zij diocesaan opgebouwd, de diocesen echter vertonen
onderling zowel als inwendig nog een grote verscheidenheid in vormgeving
en practisch idealisme. Over de organisatorische hoofdlijnen en het interdiocesaan contact wordt geregeld gesproken op de Hauptkonferenzen, waarvan de eerste werd gehouden te Soden-Salzmtinster v an 29 April tot 3 Mei
1946. Tot algemeen hoofdaalmoezenier voor het katholieke jeugdwerk in
Duitsland is aangewezen Mgr. Wolker die op de abdij Altenberg bij Keulen
resideert, vanouds een centrum voor de katholieke jeugd. Godsdienstig is
een koers waarneembaar, welke van de vooroorlogse meer dogmatischeformalistische tendens wil afwijken naar een innerlijk bewogener levenshouding, die ook in het persoonlijke leven meer wil getuigen van de rijkdom
der kinderen Gods. De ontzaglijke tragedie van de voorbije jaren heeft de
godsdienstige mens voor zeer grote problemen gesteld die hem diep hebben
beroerd.
Voor de jeugdbeweging biedt dit een mogelijkheid tot een loutering van
idealen en daardoor tot versterking v an haar innerlijke kracht. Het voortreffelijke jeugdblad Der Fåhrmann 1 ) weerspiegelt deze geest in haar
schoonste uitingen, bijv. in de gepubliceerde gedeelten uit het dagboek van
de op 19 jarige leeftijd gesneuvelde Konrad Deufel. 2)
De hiermee aangekondigde uitgave doet vermoeden dat dit fijnzinnige
meditatieve werk een waardig pend an t is van het meer brillante boekje v an
Guy de Larigaudie dat bij de Fr anse jeugd opgang gemaakt heeft. 3)
Nationaal is de katholieke jeugdbeweging zich bewust van haar grote
taak en zij heeft zich dan ook op de eerste Hauptkonferenz duidelijk uitgesproken ten aanzien v an haar nationale medeverantwoordelijkheid : « Die
Katholische Jugendorganisation sieht ihre Aufgabe auch liber den
katholischen Raum in das Ganze des Volkes und seiner Jugend ». 4 ) Met
twee factoren heeft zij ernstig rekening te houden bij de vervulling van deze
grote nationale taak welke voor het Duitse volk van beslissende betekenis
kan zijn. Op de eerste plaats de mogelijkheid zich onbelemmerd door
materiële noden tot de Duitse jeugd te kunnen wenden ondanks de negatieve
invloed van de ellendige sociale situatie.
(1) Uitgave Christoforus Verlag, Herder, Freiburg 1. B.
(2) Der Fahrmann, Nov. 1946.
(3) Etoile au grand large, éd. Du Seui1.
(4) Bericht an die Dikzessen, Mei 1946 pag. 9.
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'47.
(2) Nov.
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Het grootste gev aar is op het ogenblik het isolement, waardoor vormen
en opvattingen in haar kringen vaste voet krijgen die weliswaar geen direct
gevaar betekenen, doch haar op zijn minst nodeloos kunnen vervreemden
van de overige wereld. Dit klemt te meer omdat in de Duitse jeugdbeweging
zich een proces voltrekt ten opzichte waarvan zij zich de ervaringen en
inzichten van anderen zo zeer ten nutte zou kunnen maken nu haar
bemoeienis zich meer d an vroeger uitstrekt over een groter deel der jeugdperiode. Deze omschakeling brengt vraagstukken met zich mee die nog
afgezien van de nodige morele steun tegenover de ongunstige invloed der
volwassenen pleiten voor een contact met de buitenwereld.
Cultureel heeft de Duitse jeugdbeweging het hoge peil der traditie
overgenomen. Dit zal aan de jeugdbeweging van andere landen bijzondere
eisen stellen, wil dit contact zijn volle effect hebben en niet omslaan in een
steriel superioriteitsgev oel van Duitse zijde. Voorlopig dient het internationaal contact daarom beperkt te blijven tot de topleidingen en met
voorzichtigheid te worden uitgebreid. W anneer de jongeren zelf tot contact
zullen beginnen te komen, moet worden gelet op de kwaliteit van de personen
en groepjes die men hiertoe uitkiest. Hetzelfde geldt voor het voorbereidend
schriftelijk contact waarnaar de Duitse jeugd reeds reikhalzend uitziet :
ook dit dient centraal te worden geregeld.
Een bijzondere pl aa ts neemt bij dit alles het Spel van Verkennen in,
ten eerste omdat zij de Duitse jeugdbeweging het best kan oriënteren bij
haar koers naar een ander systeem met de accentverschuiving naar een
gemiddeld jongere leeftijdsgroep. Ten tweede om de grote mogelijkheden
die het biedt voor een zich in internationaal verband opgenomen voelen van
de Duitse jeugd, de beste remedie tegen de dreiging van een nieuw
nationalisme en de beste voorbereiding tot betere onderlinge verhoudingen.
Bij de Duitse jeugd bestaat een grote interesse voor het Verkennen.
Ziet men echter hun plannen in dan wordt het duidelijk, dat ook hier het
signaal « Weest op Uw hoede » moet worden gegeven, want men wil
aansluiten op het Pfadfindertum van voor 1933, dat zeer begrijpelijk door
het Internationaal Hoofdkwartier niet werd erkend. 1 )
Dit is- dus een argument te meer voor gezond internationaal contact, dat
deskundig en toch tactisch moet zijn en bij de jonge Duitsers in de smaak
moet vallen. Wie bijvoorbeeld het bezoek van een groep Engelse jeugdleiders, meest oudere dames en heren die geen Duits kenden en cultureel
slechts zeer matig geïnteresseerd bleken, aan Duitse jeugdgroepen meemaakte, ervoor welk een geheel andere voorstelling deze jonge mensen zich
van een ideale jeugdleider maken.
Vooral echter in ons land, in België en Frankrijk, zal voor dit opnemen
van contact met Duitsland grote weerstand te overwinnen zijn. De tegenwerpingen zullen misschien niet allen ongemotiveerd zijn, maar men kan
(1) Het voorlopig ontwerp van de r Bund Deutscher Pfadfinder » van 1947 bijv. wil
patrouilles van 15 tot 20 jongens. Welpenleeftijd (Wolflinge) is van 12 tot 15 jaar, daarna
Knapen 2, tot 20 jaar. De diversen overgangseisen zijn willekeurig en sluiten in bijna geen
enkel opzicht aan bij de officiële internationale.
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steeds poneren dat men door passief te blijven de zaak er niet beter op
maakt, en dat voor de heropvoeding v an het Duitse volk de jeugdbeweging
op den duur van een bijzondere waarde kan blijken te zijn, in ieder geval
voorlopig van meer waarde d an gezin en school. « Youth is one of the most
important latent spiritual resources for the revitalization of our
society ». 1 )
In gezin en school zal de jeugd over het algemeen minder gelegenheid
vinden zich de nieuwe geesteshouding eigen te maken dan in haar
bewegingen, want voor een wezenlijke heroriëntatie ligt de bijdrage van
de jeugd vooral hierin, dat « They will live the new values which the older
profess in theory only ». 2 )
De materiële nood en de eventuele nationale vernedering door het
vredesverdrag zullen daartegen de grootste tegenkrachten blijken te zijn,
en in hoeverre de jeugdbeweging hiertegen zal kunnen oproeien is nog
een open vraag, niet voor de eerste jaren maar voor de tijd daarna als ook
het « andere » Duitsland zich weer zal durven te roeren en de internationale
verhouding het hiertoe in staat zal stellen.
Ten aanzien v an het vraagstuk v an de bemoeienis met de jeugdbewegingen vertonen de diverse officiële diplomatieke instanties een allengs
onverantwoordelijk wordende laksheid en ongehoord gebrek aan begrip.
Met enige fantasie en heel bescheiden middelen echter bezit het buitenland
hier de mogelijkheid tot een geestelijke export, die voor de toekomst
uiterst vruchtbaar kan worden. 3 )

(1) Diagnosis of dur time, Karl Mannheim, 3e dr. pag. 46.
(2) id. pag. 33.
(3) Ook elders ontwaakt de belangstelling hiervoor, in Esprit (Mrt.. '47) verscheen
een pleidooi voor een positieve Duitsland-politiek en daarop aansluitend een bijdrage
over de Duitse jeugd met vrijwel gelijke strekking als in het bovenstaande is neergelegd.
« C'est le róle des mouvements de jeunesse, qui pourraient avoir une place de
premier plan dans l'avènement d'une jeune démocratie b (H. Humblot pag. 391).
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dingen, Beginselen der chemie, De nieuwe Esopet) ; daarnaast niet
gebundelde en nagelaten opstellen ; eindelijk, als aanhangsel, een keuze uit
het jeugdwerk. Alles verzorg uitgegeven ; alles voorzien van sobere, sekure,
onmisbare maar ook voldoende aantekeningen : een stevige basis voor een
degelijk vorderende Van-de-Woestijne-studie, te veel thans gevangen in
vooroordelen en willekeur.
Daarvan gaan we uit.
I.
Wij weten niet welken indruk deze lijvige bundel op anderen maakte ;
voor ons ging een licht op. Afzonderlijk kenden we haast al de verzamelde
werken ; verenigd leggen zij een bijzonderen aanleg bloot. Geheel zijn
litterair leven door
zie de jaartallen na van ontstaan en verschijnen !
schreef Van de Woestijne, vanzelf en natuurlijk, beeldend proza ;
symbolisch, parabolisch, allegorisch. Daarin, gelijk in zijn verzen, legde hij
zich neer, minstens even spontaan en misschien getrouwer.
Hij deed het nog, kan iemand zeggen, in zijn kritisch proza. In drie
grote genres valt zijn litterair oeuvre dan uiteen : lyriek, epiek, kritiek,
en elk genre zou, ook zonder de andere, de rijpe vrucht zijn van een meer
dan opmerkelijke carrière. Een drievoudig leven lijkt deze uitzonderlijk
begaafde simultaan te hebben geleid : als hadden drie mensen tegelijk zijn
tenger lichaam bewoond, bewogen en versleten.
Het geval is niet enig : veel groten vertonen, met één begaafdheid
vooraan, dezelfde verscheidenheid. Plaats bij Van de Woestijne de dichtkunst het hoogst en erken het overige : daar staat hij, doodgewoon, in de
rij der kunstenaars-van-proportie. Neen ! één kenmerk blijft over. Niet de
onderlinge beïnvloeding der genres, normaal en met goede gevolgen ; maar
de onderlinge besmetting. Ook de criticus schreef de verzen ; ook de
mythisch aangelegde en ook de dichter de kritiek. Waarom ook niet, zegt
men, en hoeven de scheidingslijnen zo scherp getrokken ? Jawel ! maar de
spelende en onstandvastige dichter-mythicus-criticus kon niet kiezen, zich
niet richten, niet volharden. Niets hoefde hij achterwege te laten ; maar op
één domein had de overgave moeten geschieden. De kunstenaar moet,
overgegeven ja overgeleverd, ondergaan in zijn kunstwerk en gezuiverd er
uit opstijgen : dat heeft Van de Woestijne nooit gekund.
Wij willen niet uitmaken in hoever, voor zijn poëzie, het aandeel
van reflexie, techniek en begoocheling te groot is geweest ; voor het beeldend
proza overschrijdt het de maat, en ach ! het gehele Øuvre lijkt getroffen.
Een individualistische zelfkoestering, bij een buitengewoon handig en
vernuftig zich-anders-voordoen ; een spel-van-overgave, terwijl in werkelijkheid voorbehoud wordt gemaakt ; een artistieke vormgeving, waartoe alleen
een buitengemeen begaafd en innig levend mens in staat is, en die tenslotte
rhetoriek moet heten. Want waar, in de kunst, de overgave te kort schiet,
is de rhetoriek begonnen.
Noch aesthetisch noch religieus bereikte Van de Woestijne de overgave
waar hij naar hunkerde. Deze lag niet in hem : in den besloten individualist,
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die, soepel en begaafd, zich superieur voelde. Schoonheid en mystiek waren
hem een individualistisch genot-zonder-meer ; alle wegen en middelen
bracht hij, vervlochten en vervloeid, samen tot een betoverend en verbijsterend syncretisme. Een overgave dan, en geen overgave. Het besef dat hij,
« de heilige van het getal » de nederigheid behoefde ; maar het besef alleen.
Eigenmachtig zou hij het hoogste vatten, door iets als een toverdrank !
Zijn ziel winnen, zonder ze eerst verloren te hebben ; opgaan in God, en
Hem behandelen als speelgoed ! De dichter bedroog zich ; aesthetische
motieven en gestalten gooide hij door mekaar, velerhande religiositeit en
praktijken-uit-mysteries. Hij ging de paden op van Alexandrinisme en
gnosticisme. Zware wijn die naar het hoofd steeg ; uiteindelijk een
vergissing.
II.
Van waar, bij den Vlaamsen kunstenaar, dat zo ongewone syncretisme ?
In zijn gebundeld beeldend proza steekt het, overal en in alles, de
ogen uit : in elk gedeelte en in het geheel, bij elk aspect en bestanddeel.
In de taal : de grofste volkstaal en de meest aristocratische verfijning,
archaïsmen en neologismen, een ver teruggaande etymologie en een ver
vooruitstrevende vreemde beïnvloeding. In de bestanddelen waaruit de
verhalen zijn samengesteld : een nauwkeurige observatie van natuur en
mensen, allerhande lectuur, veel herinneringen, de meest onverwachte grillen
en invallen. In den inhoud der verhalen : allerhande vormen en uitingen
van liefde, een veelvuldige moralisering, een veelvormig achterhalen van
diepere levensgeheimen, God, godsdienst en schoonbeid..., alles paradoxaal,
pralerig, prikkelend, vaak zonder schroom noch eerbied benaderd. In de
personen en verwikkelingen : boeren naast heiligen ; Eva naast Christus ;
bij elkaar en nauwelijks onderscheiden, heidense, bijbelse, fantastische,
moderne gestalten. Tragiek, sarcasme, teerheid ; scherpe ontleding en een
moedwillig verdoezelen ; onverbiddelijk realisme en onwerkelijk dromen ;
vreemde moralisering en met zinnelijkheid doorhuiverde mystiek... Geheel
dit beeldend proza lokt en bevreemt, bekoort en doet griezelen. Een
kunstenaar onder duizenden is aan het woord : hij poseert en goochelt, buigt
zich naar u toe en neemt u beet, vertrouwt u zijn geheimen toe... of zijn
het leugens ? Wat bedoelt hij toch, en heeft hij wel eerbied voor de
« bestendige aanwezigheid » ?
Van waar dat syncretisme, te wars van den eenvoud om zich ineens
te imponeren ?
Onderzoek het boek nauwkeuriger : de meeste werken vormen geen
eenheid, en de meeste opstellen hoorden in breder opgezette plannen thuis,
nooit geheel uitgewerkt. Als toevallig bij elkander gevoegde fragmenten :
meer dan eens nam de groots concipiërende kunstenaar-met-weinig-volharding tot zulke noodoplossing zijn toevlucht. Tot het uiterste dreef hij zijn
inspanning niet door, evenmin als hij zijn inzicht dringen liet tot de kern
der dingen. Hoort het syncretisme bij de fantastische wispelturigheid
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Of bij den tijdgeest ? Van de Woestijne debuteerde in den glanstijd
van het impressionisme ; toen hij overleed, hing het e xpressionisme in de
lucht. Van impressionist tot e xpressionist, impressionistisch gevormd maar
voor het e xp ressionisme heel gevoelig, evolueerde hij van de Laethemse
brieven... en Janus... naar de Beginselen der chemie en De nieuwe Eso pet.
Vergelijk werk met werk : tè uitsluitend richtte de tijdgeest den al te
gevoeligen kunstenaar.
Te weerstandloos liet hij zich beïnvloeden, door Franse symbolisten
het meest. Hoe precies ademt hij, verhalend, verbeeldend, verbazend, de
lucht in van Laforgue, Villiers de l'Isle-Adam, Huysmans, Poe ; al leidde
hij een veel minder bewogen leven. Avontuurlijkheid behoefde hij niet :
hij, de slingerplant die boog en viel naar het waaien der winden. Uitheemse
narren of profeten stak hij in Vlaamse lompen of gewaden ; hij liet ze
langs de Leie wandelen of door Gent, maar Vlaams werd hun ziel geen
ogenblik... Karel van de Woestijne, onze grote Vlaamse dichter, had weinig
zelfstandigheid en temperament. Hij onderging het vreemde en hij redde
den schijn : door een schamperheid, een paradoks, een performance van
stijl of verbeelding.
Van waar zijn syncretisme ? In de jaren 1890-1914 dreef, door de
Westeuropese literatuur en cultuur, een religieus-idealiserende heldhaftigheid. Bij sommigen
een Péguy, een Claudel, een Henriëtte Roland Holst,
een Van Eedera
veroverde ze geleidelijk elk levensdomein ; bij anderen
een Van Deyssel, een Gide, een Van de Woestijne
bleef ze steken in
het aestheticisme, waarheen alles dan buigen moest. V an de Woestijne koos
de individualistische schoonheid en schouwing boven de universaliserende
offerdaad. Het zwaartepunt trof hij niet ; alles vervormde hij, gelijk een
holle of een bolle spiegel de voorwerpen vervormt.
In zijn laatste periode poogde hij uit zichzelf los te breken ; hij slaagde
niet meer. Zijn syncretisme zelf, dat hij versoberde tot soms drastische
paradoksen, omving hem met het berg-ijs van een steeds koudere, steeds
hardere, steeds ijlere mystificering.
Maar we benaderden nog slechts het antwoord. Ziehier, dunkt ons,
het meest gevatte : de herscheppend gevoelige Van de Woestijne, onder
den hemel van een ab so lute aesthetica, bedroog, met zijn begoochelend
syncretisme, zichzelf en de anderen.
Herscheppend gevoelig : niets kenmerkt den kunstenaar zozeer als
de gevoeligheid. Zinnelijk, verstandelijk, zedelijk, godsdienstig : elke bijzonderheid greep hem aan, elke stroming voerde hem mee, elk klimaat werd
hem eigen. De verscheidenheid, bij den debuterenden literator, van schuilnamen en stijl ; het opgaan in de natuur, te Latem ; het raffineren van
velerhande modes en het inleven v an antieke en moderne, heidense en
christelijke atmosfeer en geest ; de grootse plannen en de geringe volharding...: ja, de gevoeligheid heeft hem getekend, hem steeds opnieuw
gekneed en geboetseerd, tot onpersoonlijkheid toe. Zij liet zijn leven,
sierlijk en breed, zwenken en buigen ; maar nooit trad hij uit zichzelf. Nooit
stond hij recht en onwrikbaar : temperamentvol, strijdbaar en stevig,
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en de Gentenaar uit de verfranste burgerklasse, de liberaliserende gelovige,
de aesthetische individualist vonden zoveel minder wortel en vastheid. In
schijn alleen was hij zelfstandig : door duidelijke reagerende posen van
onafhankelijkheid, virtuositeit, sarcasme of persiflage.
Maar de kunstenaar herschiep de indrukken van zijn gevoeligheid :
één tikje van buiten, en de herschepper toverde. Met alles toverde hij, met
de geringste waarneming en de breedste beweging ; door bedwelming van
klanken of door een mythisch spiegelbeeld. IJdel toverspel waar alles
doorheen gaat ; nooit harde werkelijkheid die weerstand biedt. Alles wilde
hij met de pen achterhalen ; nooit tot het einde, want een tweede gevoelsindruk verdrong reeds den eersten. Een ononderbroken flikkeren dan,
steeds grillig en verbazend, van den toverlantaarn der herschepping ; een
ongeëvenaarde vaardigheid en (oorspronkelijk imiterende) creativiteit ; een
zoveel volkomener maskerade daar ze de waarheid leek te onthullen... :
herscheppend ving Van de Woestijne, de teer bezintuigde en rijk begaafde,
al de prikkels van zijn veelvuldige gevoeligheid op, de kleine punten en
de grote lijnen ; vanzelf tekende zich het syncretisch wereldbeeld af, dat
alles leek te verklaren te openbaren bijna en niets eenvoudig liet.
Zoveel gemakkelijker bedrieglijk, daar de gevoelige en plooibare, door
opvoeding en milieu reeds los en onbeslist, buiten volstrekte normen leefde.
De aesthetika die hij diende wettigde en bevorderde ook zijn syncretismeuit-herschepping. Waartoe de allerbinnenste kern dan gezocht, het allerhoogste moeizaam bereikt ? Wie, in genietende schoonheid, God werkelijk
aanwezig waant, zou niets meer behoeven ! .. .
Wij besluiten. De overgevoelige herschepper, de kunstenaar zonder iets
hogers, baande zich, syncretisch, een weg naar schoonheid en schouwing.
Niemand zou het hem nadoen ; want niemand was bij ons zo begaafd. Maar
de werkelijke weg naar God werd niet betreden, evenmin de veilige opgang
gevonden naar het zuiverend en voedend schone. De kunstenaar miste
de overgave, en deze alleen geeft alles. Deze zo raadselachtige dichtermythicus-criticus kon altijd alles beter ; maar het is veel beter iets te
kunnen dan het beter te kunnen. Daarom past op hem, anders geschakeerd,
het evangeliewoord over Joannes den Doper : « Groter profeet... is er niet
onder de kinderen der vrouwen. Toch is de kleinste in het koninkrijk Gods
groter dan hij » (Lc. VII, 28 ) .

Wij beweren geenszins dat de hier voorgestelde Van de Woestijne de
enige zou zijn, zelfs dat hiermede over hem het voornaamste wordt gezegd.
Evenmin vonnissen wij zijn kunstwerk als zodanig ; al dient het, bij
ontstentenis van de noodzakelijke overgave, omzichtiger beoordeeld en
behandeld. Maar één kenmerk brengen we naar voren : aan ons, aandachtige
lezers van zijn beeldend proza, • drong het zich op ; verenigbaar nochtans
met de bewondering voor hem die, tenzeerste bevoorrecht, als een hoge
gast aan de rijke tafel zat van het welige Vlaanderhuis :
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Vlaanderen, o welig huis waar we zijn als genooden
aan rijke taa f len...
Tegelijk verzetten we ons tegen de kritiekloze Van-de-Woestijneexaltatie en -imitatie. Deze doet, in de letterkundige wereld vooral, de
gnosis slechts toenemen, en niets, zozeer als de ingewikkelde gnosis
tegenover het vereenvoudigend leven, wijst op bloedloosheid, decadentie, onmacht • en ontbinding. Zij verarmt en verzwakt, terwijl wij het
precies andersom wanen ; zagen we niet toe, ze voerde ons naar den
ondergang.
En tegen wil en dank zien we één vraag nog gesteld : in hoever zal
Karel van de Woestijne als een overweldigend tijdsphenomeen worden
gezien, in hoever als een harmonisch ontwikkeld groot kunstenaar ? In
hoever als de Bilderdijk of als de Hooft van den aanvang der
twintigste eeuw ?... Och ! de vraag werd grof geformuleerd en de vergelijkingen kloppen niet ; maar de toekomst zal spreken.
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mische systemen : het kapitalisme en het communisme, die alth ans één
kenmerk gemeen hebben, namelijk dat ze beide op massa en ruimte
steunend, steeds meer massa en ruimte behoeven. Daarom dreigen ze vast
te lopen of te worden ontwricht, tenzij het « betwistbare terrein » op een
of andere wijze in hun actiegebied wordt betrokken. In afwachting dat
wat haar
de Sovjet-Unie de gehele wereld voor haar ideeën wint
principiële doelstelling is
behoeft ze dringend hulp v an de buitenwereld
voor het snelle voltrekken van een materieel herstel, zonder hetwelk ze
haar stelsel bezwaarlijk tegenover binnen- en buitenland zal kunnen
han dhaven. Geïsoleerd dreigen van hun kant de V. S. A. te versmoren
in hun enorme productiekracht. In afwachting dat de PAX AMERICANA
over heel de aarde wordt gevestigd wat de droom is van ieder Amerikaan
staan de V. S. A. tegenover de onmiddellijke noodzakelijkheid om hun
handelsverkeer met het buitenland te ontwikkelen, op gevaar af het hoofd
te moeten bieden a an een economische crisis met onberekenbare sociale en
politieke gevolgen.
Zoals Giuseppe della Torre, in de Osservatore Romano, het raak
opmerkt, is « de wens en de bedoeling om het eigen geestelijke bestaan
te bevestigen en te verdedigen reeds ver anderd in de noodzakelijkheid om
het eigen stoffelijk bestaan te bevestigen en te verdedigen. Wijsgerige
vraagstukken hebben zich gewijzigd tot economische en staatkundige
problemen. Terwijl de onverzoenbaarheid der theoretische inzichten in de
lucht blijft hangen tussen scholen, academies en persorganen... zijn de
staten, bovenal de staten, die een idee belichamen, in de aardrijkskundige
ruimte bezig elkaar toe te voegen : uw dood is mijn leven. »
Het explosief potentieel van dergelijke verhouding is al te duidelijk.
Niet dat er onmiddellijk gevaar dreigt. Momenteel is het evenwicht tussen
beide spelers nog te zwak. Maar de troeven zijn ongelijk verdeeld. De reële
overmacht v an de ene wordt in zekere mate gecompenseerd door de uiterste
machtsconcentratie en de onbeperkte bewegingsvrijheid van de andere.
Theoretisch is oorlog nooit onafwendbaar. Tenzij echter de loop der
gebeurtenissen v an de huidige richting wordt afgewend, schijnt de derde
wereldoorlog, de oorlog der hemisferen, moeilijk te vermijden. Het spookbeeld, dat deze oorlog oproept, is zo ontstellend, dat men niet begrijpt hoe
redelijke schepselen er aan kunnen denken hem te ontketenen, in zo ver
dit tenminste systematisch geschiedt. Met des te meer beslistheid moet
elke kans gegrepen worden om een dergelijke catastroof te voorkomen.
Die k an s, nu, biedt het aanbod van Marshall. Door het oude vasteland
in de gelegenheid te stellen om zich uit de huidige positie van ellende en
politieke zwakte te redden, verschaft het West-Europa tevens de mogelijkheid opnieuw de historische evolutie te beïnvloeden. Slaagt Europa er in
boven de Oost-West tegenstelling uit te stijgen en deze in een vruchtbare
en verzoenende synthese op te lossen
en dit ligt binnen zijn bereik mits
het tot de vereiste inspanning en tot de nodige offers bereid is
dan
bestaat er nog hoop dat de reeds zo erg geschonden wereld voor verder
onheil bespaard blijve.
Dit aan te tonen is de bedoeling van volgende bladzijden.

80
80

STRIJD OM
OM EUROPA
EUROPA

11. - Zakelijke
Zakelijke achtergrond
achtergrondvan
vaneen
eenedelmoedig
edelmoedig
aanbod.
II.
aanbod.
de rede
rededoor
doorgeneraal
generaalMarshall,
MarshalI,staatssecretaris
staatssecretarisvoor
voorbuitenlandse
buitenlandse
Met de
zaken,
oud-studenten
Harvard-Universiteit
zaken, op 55Juni
Junivoor
voordede
oud-studentenvan
vande de
Harvard-Universiteit
gehouden en waarin
waarin hij
hij aan
aanEuropa
Europagrootscheepse
grootscheepsemateriële
materiëlehulp
hulpaanbood,
aanbood,
gehouden
de Amerikaanse
Amerikaanse politiek
politiek in
ineen
eennieuw
nieuwstadium
stadiumgetreden.
getreden.
is de
dathet
hetonverwacht
onverwachtkwam.
kwam.InInzijn
zijn
ophefmakendeverklaring
verklaring
Niet dat
ophefmakende
betreffende de
te verlenen
verlenen financiële
financiële en
en technische
technische hulp
hulp aaan
Griekenland
betreffende
de te
an Griekenland
Maart 1947
1947 reeds
reeds de
de richting
richting
aan Turkije,
Turkije, had President
President Truman
Truman op 12 Maart
en aan
aangegeven. Daarvóór
- onder
onder het
- viel
vielererook
ookeen
een
aangegeven.
Daarvóór
het beleid
beleidvan
vanBymes
Byrnes
kentering te
bemerken en
rond de
tijd, dat
dat over
over de
deaanstelling
aanstelling van
van
kentering
te bemerken
en wel
wel rond
de tijd,
Marshall als
diens opvolger
opvolger reeds
reeds was
was beslist.
beslist. Men
Men isisdaarom
daarom geneigd
geneigd in
in,
Marshall
als diens
hem de belichaming te zien van de politiek van krachtdadigheid, diehemdblicangtzvdepolikanrchtdgei,
R. niet
nietdede
opgedrongen werd
opgedrongen
werd toen
toen de
de verzoeningspolitiek
verzoeningspolitiekt.o.v.
t.o.v.de
deU.
U. S.
S. S. R.
vruchten bleek
te werpen,
werpen, die
dieereraanvankelijk
aanvankelijkvan
vanwerden
werdenverwacht.
verwacht.
vruchten
bleek af te
Toch wijkt
wijkt de
de thans
thansdoor
doorMarshall
Marshall ingeslagen
ingeslagen koers
koers enigszins
enigszins van
van de
de
oorspronkelijke «Truman-doctrine»
de vorm
vorm aan
aan van
van
oorspronkelijke
« Truman-doctrine »af.
af. Deze
Deze laatste nam de
een anticommunistische
anticommunistische kruistocht;
dusdanig was
was ze negatief
negatief;; zij
zij wekte
kruistocht ; als dusdanig
indruk van een
een noodmaatregel.
noodmaatregel. De
De politiek
politiek van
vanMarshall
Marshallschijnt
schijntenger
enger;
de indruk
;
op zuiver
zuiver economisch
economisch terrein.
terrein. In
Inwerkelijkheid
werkelijkheidisiszezeruimer
ruimer:
ze beweegt zich op
:
constructief en
en multilateraal
multilateraal georiënteerd.
georiënteerd. Ze
Ze sluit
sluit geen
geenenkel
enkelEuropees
Europees
ze is constructief
De Amerikanen
blijkentot
tothet
hetbesef
besef
land
zelfs
Ruslandniet
nietuit.
- De
uit. Amerikanen
land -zelfs
Rusland
blijken
gekomen
dat het
het niet
nietgewenst
gewenstis,
is,ininhun
hunhuidige
huidigebetrekkingen
betrekkingenmet
met
gekomen te
te zijn, dat
leggen op
op ideologische
ideologische motieven.
motieven.
Europa,
nadruk te leggen
Europa, de
de nadruk
Wie zich
zich echter
echter een
een denkbeeld
denkbeeld wil
wil vormen
vormen van
vande
dewerkelijke
werkelijkebeweegbeweegredenen,
de Amerikaanse
Amerikaanse politiek
politiek ten
ten opzichte
opzichtevan
vanEuropa
Europainspireren,
inspireren,
redenen, die
die de
kan
met vrucht
vrucht de
denaamloze
naamloze bijdrage
bijdrage overwegen
overwegen onder
onder de
de titel
titel« «The
kan met
The
sources
in het
hetJuli-nummer
Juli-nummer 1947
1947 van
van««Foreign
ForeignAffairs
Affairs»»
sources of Sovjet conduct », in
verschenen.
artikel in het
het officieuze
officieuzeorgaan
orgaan van
vanhet
hetStaatsdepartement
Staatsdepartement
verschenen. Dit
Dit artikel
G. F.
F. Kennan,
Kennan,rechtstreeks
rechtstreeks medewerker
medewerker van
van
wordt
toegeschreven aan
aan G.
wordt toegeschreven
Marshall
hoofd van
van een
een staf
stafambtenaren
ambtenaren gespecialiseerd
gespecialiseerd in
in Russische
Russische
Marshall en
en hoofd
aangelegenheden.
de ««top
planner»
vande
deAmerikaanse
Amerikaanse
aangelegenheden. Hij
Hij gaat door als de
top planner
» van
long range
range policy
policy ».
». Toon en inhoud
« long
inhoud van
van het
het opstel
opstelverraden
verraden alleszins
alleszins een
een
bevoegde
loop van
van haar
haar
bevoegde persoonlijkheid.
persoonlijkheid.Zelden
Zeldenwerd
werdeen
eenpolitiek,
politiek, in
in de loop
toepassing zelf,
zelf, zo
toepassing
zo openlijk
openlijk en
enhaast
haastwetenschappelijk
wetenschappelijk verantwoord.
verantwoord. Het
Het
is steeds
steeds een
een waagstuk
waagstuk een
eenrijk
rijkgestoffeerde
gestoffeerde uiteenzetting
uiteenzetting samen
samen tetevatten.
vatten.
Ziehier
echter enkele
enkelehoofdgedachten
hoofdgedachten::
Ziehier echter
Steller
dat in
in de
degeest
geestder
derSovjets
Sovjetskapitalisme
kapitalisme en
en
Steller gaat
gaat uit
uit van het feit, dat
socialisme
de zin
zin van
vanMarxisme)
Marxisme) volstrekt
volstrektonverenigbaar
onverenigbaar zijn. Van
Van een
een
socialisme (in de
oprecht
nastreven van gemeenschappelijke
gemeenschappelijke doel~nden
Sovjet Unie
Unie
oprecht nastreven
doeleinden door
door de Sovjet
en
kapitalistische staten
staten kan
kan derhalve
derhalve voor
voor Moskou
Moskou geen
geen sprake
sprake zijn.
zijn.
en de kapitalistische
Evenmin
hopen op
op een
eengeestelijk
geestelijkcontact
contactmet
metdedevertegenwoorvertegenwoorEvenmin kan
kan men hopen
digers
kennen alleen de stem
stem van
van de
de onfeilbare
onfeilbare partijpartijdigers der
der SovjetUnie;
Sovjet Unie ; deze kennen
leiding: ««his
his master's
voice».». Het
Het Kremlin
slechts de taal
leiding:
master's voice
Kremlin verstaat
verstaat slechts
taal der
der
feiten.
V.S.A. kunnen
kunnen de
de U.S.S.R.
U.S.S.R. niet
nietals
alseen
een« «partner»
maar alleen
alleen
feiten. De V.S.A.
partner » maar
als een rivaal
rivaal beschouwen.
beschouwen. De
De expansiedrang
expansiedrang der
der Sovjets,
Sovjets, die
die.tetevergelijken
vergelijken

STRIJD OM EUROPA

81

is met een stroom bestendig in beweging, is aan geen tijd gebonden, en kan
alleen door een krachtdadige en bestendige politiek worden ingedamd.
De V.S.A. zijn evenwel bij machte om de spanning, waaronder de
Sovjet politiek wordt gevoerd, merkelijk te verhogen en de tendensen te
bevorderen, die leiden tot de innerlijke ineenstorting van het stelsel of
tenminste tot de tempering van de Sovjet macht. Geen mystiek is immers
blijvend best an d tegen mislukking zonder zichzelf op een of andere wijze
aan te passen aan de logica der feiten. Het beste middel om de tegenstrever
schaakmat te zetten is de logenstraffing van de Marxistische thesis, volgens
welke de kapitalistische samenleving de kiem van haar ontbinding in zich
zou dragen. Dit laatste is veeleer toepasselijk op de Sovjet macht zelf.
Wellicht is het inwendig ontbindingsproces dier macht reeds ver gevorderd
op het ogenblik, dat haar uiterlijke schittering het sterkst is. Het komt er
voor de V.S.A. op aan te bewijzen dat ze weten wat ze willen, en dat ze
hun binnenlandse problemen weten op te lossen en hun inte rn ationale
verantwoordelijkheid weten op te nemen. In dit opzicht kan alleen reeds
het voorkomen van de economische crisis, die Moskou voorzegd heeft, een
gevoelige terugslag hebben in de communistische wereld. « Surely, there
was never a fairer test of national quality than this ».
Dit betoog werpt helder licht op de Amerikaanse politiek in het algemeen en op het a anbod van Marshall in het bijzonder.
Men begrijpt nu, waarom vermeden moet worden, dat Europa, aan
zich zelf over gelaten, zou wegzinken in een chaos van materiële en morele
ellende om de gemakkelijke prooi te worden van een ideologie, die, bij
ondervinding, in dergelijk klimaat best gedijt. Dit wordt reeds gevergd
door de algemene politiek van indamming der Russische invloeden op zich
zelf. Zou Europa zich v an Amerika afwenden om zich in het Sovjet
systeem te laten opnemen, dan zou dit tevens een zware slag betekenen
voor het prestige van Amerika, dat er fier opgaat een bescEiaving te vertegenwoordigen, die het van het Westen erfde : het zou zonder meer een
morele nederlaag zijn, waarop het allerminst gesteld is.
Van meer positieve aard is de strategische betekenis van Europa. Het
is bekend hoe zeer de V.S.A. prijs stellen op het bezetten der Atlantische
kusten door bevriende mogendheden (de States zijn namelijk gemakkelijker
van uit West Europa dan van uit Zuid Amerika te bereiken) en op de
veiligheid v an het maritiem verkeer op een oceaan, die ze als een Amerikaans
meer zijn gaan beschouwen.
Belangrijker dan dit alles is echter het economisch aspect van het
Europees probleem. De greep van de Sovjets op het Westen sluit economische inschakeling in. Waar Rusland heerst, daar worden Amerika's
economische kansen gering : het experiment der huidige satellietstaten
van de Sovjet Unie is in dit opzicht leerrijk. Nu wegen er op het
Amerikaans economisch systeem zware hypotheken. Het werd herhaaldelijk
diep geschokt. Twee maal kwam de oorlog een dreigende crisis verhinderen.
Doch telkens keerde de bedreiging in een scherper vorm terug. De onevenwichtigheid tussen de stijgende productiekracht van landbouw en industrie
en het opslorpingsvermogen der beschikbare consumptiemarkten is steeds
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een ruimte te zien tot stand komen groot genoeg om een modern economisch
stelsel doelmatig te laten werken? Kategorisch is de mening daarover van
Wendell Willkie, zoals hij die in zijn werk « One world » uitdrukt : « The
re-creaton, of the small countries of Europe as political units, yes ; their
re-creation as economic and military units, no, if we really hope to bring
stabilization to western Europe both for its own benefit and for the peace
and economic security of the world. »
Nochtans legt het zogenaamde Marshall-plan hoegenaamd geen bepaald
plan op. Het laat de zorg daarvan aan de volkeren v an Europa over. Diverse
interpretaties zagen dan ook het licht.
Volgens de U.S.S.R. zou het volstaan, dat elke natie de lijst van zijn
behoeften aan Amerika zou overmaken met vriendelijk verzoek ze te voldoen. Iedere vorm van hulp in het raam van inte rn ationale coöperatie wordt
door haar voor de gelegenheid als een inbreuk op de souvereiniteit
beschouwd.
Engeland meent daarentegen, dat de hoofdbedoeling van het plan is de
functionele stoornissen van de Europese economie te verhelpen. Er moet
bijgevolg een synchronisatie der nationale economieën worden bereikt, d ank
zij een ten dele geplanifieerd stelsel.
Volgens de Zwitserse professor W. Ropke is het Europees economisch
herstel vooral een kwestie van productie; naar zijn mening is 'de verlamming
van het economisch leven vooral toe te schrijven aan collectivistische tendensen en aan de gelarveerde inflatie, die de producent ontmoedigen. Het
zou de bedoeling zijn van het Marshall-plan gezonde productievoorwaarden
te doen herleven.
De heer van Zeeland, die zijn opinie aan die van vooraanstaande
Europese en Amerikaanse personaliteiten heeft getoetst, ziet in het plan een
middel om, in het raam van een soort leen- en pachtovereenkomst, Europa
de nodige moderne industriële uitrusting te bezorgen, en in afwachting, dat
het nieuwe apparaat fungeert, het vasteland de allernodigste producten te
verschaffen om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Naar de woorden van Marshall zelf is de politiek van de V.S.A. niet
tegen een bepaalde natie noch tegen een bepaalde doctrine gericht. Wel
tegen armoede, wanhoop en chaos. Maar : « De bedoeling is het herstel van
een leefbare wereldeconomie ten einde een economisch en sociaal klimaat
te verwekken waarin vrije instellingen zich kunnen ontwikkelen ». Wie
wereldeconomie zegt en vrije instellingen, kant zich door het feit zelf tegen
staatscollectivisme. Gecoördineerde actie sluit bovendien afzonderlijke hulp
aan staten uit, tenminste in het raam van het plan. ' Alleen het standpunt
van de U.S.S.R. blijkt derhalve onverenigbaar met Marshalls aanbod.
Uit Amerikaans commentaar blijkt verder, hoe ruim ' aldaar, althans in
sommige kringen, de hulpactie wordt opgevat. Op economisch ' gebied ' zou
Amerika bereid zijn niet alleen die ondernemingen aan te moedigen welke
Europa én Amerika voordeel kunnen bijbrengen, maar ook die welke'Europa
en derden interesseren. Men beseft, dat Europa geen satelliet van Amerika
wenst te worden en men verlangt zulks ook niet. Beleggingen in .de '.vreemde
'
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worden ook lonend langs meerhoekige transacties om. In ideologisch opzicht
wordt de grens evenmin zeer scherp getrokken. Men acht het niet wijs
de ciiscrimininatie tussen marxistische en niet-marxistische formules te ver
te drijven, en alles te weren wat niet in het vade mecum van het Amerikaans
kapitalisme voorkomt (nationalisatie, regeringscontrole, enz.) .
Het herstellingsproces zou zich als volgt ontwikkelen : eerst Europa,
helpen leven; daarna Europa helpen om zelfstandig te leven ; vervolgens
belangstelling wekken voor de Amerikaanse politieke en economische doelstellingen. Slechts ingeval deze methode zou falen
of indien de tijd zou
dringen
zou de ideologische kwestie openlijk ter sprake worden gebracht.
Amerika hoopt op het slagen der onderneming, omdat Europa weet wat
Amerika kan geven en Rusland niet kan geven : materiële hulp en wat
Amerika a anbiedt en Rusland niet wil aanbieden : politieke vrijheid. ( 1 )
De financiering van het Marshall-plan wordt ruw geschat op vijf
milliard dollar 's jaars, gedurende verscheiden jaren. Harold Stassen, candidaat voor de Presidentsverkiezing in 1948; heeft zelfs voorgesteld 10 %
van Amerika's totaal nationaal inkomen (77 milliard dollar) voor hulp aan
het buitenland aan te wenden. De publicist H.F. Armstrong is zo ver
gegaan het invoeren v an a rantsoenering 2, voor Amerika te bepleiten.
IV.

Bezwaren aan Amerikaanse zijde.

Hoe sterk ook het gezag v an Staatssecretaris Marshall moge zijn, het
is allerminst bewezen, dat hij heel het Amerikaanse volk achter zich heeft.
Zal hij zijn pl an door de eventuele oppositie van het Congres kunnen loodsen? Wie zich herinnert, dat President Truman haast een oorlogsverklaring
had af te leggen om de nodige kredieten voor hulp aan Griekenland en
Turkije te bekomen, is geneigd daaraan te twijfelen. Het traditionele isolationisme is nog niet uitgeroeid. Psychologisch biedt echter een grootscheeps
opgevat pl an als dat van Marshall meer kans bij het Amerikaanse volk in
te sla an dan een actie op kleiner schaal.
In zijn rede van 14 Juli 1947 tot de Gouverneurs van de Amerikaanse
staten gericht, bekende Marshall zelf, dat de hoofdmoeilijkheid voor hem
was het volk de problemen te doen beseffen, waarvoor het land geplaatst is :
« Ofwel moet Amerika zijn taak voleinden en de Europese natiën helpen
zich aan de passen aan de behoeften van het huidige tijdperk, ofwel moet
het er in berusten die natiën een richting te zien inslaan, die onverenigbaar
is met hun en met onze tradities. Ik vraag U met de grootste zorg te overwegen, welke de gevolgen zouden zijn van dergelijke evolutie voor onze
welvaart en voor onze veiligheid ».
In de veronderstelling, dat het Amerikaanse volk aan de oproep van
Marshall gehoor geeft, moet het zich nog uitspreken over de vorm, waarin
het Europa wil helpen. Het geldt in feite een beleggingsprobleem. Is Europa
een goed of een slecht risico? De voorwaarden van de Amerikaanse steun
(1) Vgl. H. F. Armstrong, r Europe Revisited », in Foreign Affairs, Juli 1947.
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moeilijkheden helpen overwinnen. Daartegenover st aat het feit, dat de
actieve medewerking van de Oost Euro pese staten voor het economisch
herstel v an het vasteland zeer kostbaar is.
Toch schijnt langs die kant niet alles verloren : het moge in zekere
mate hen geruststellen, die in de verdeling van Europa in invloedsferen
het begin zien
zo ver is het nog niet, maar het begint er erg op te lijken
van een evolutie waarvan de uitkomst een onvermijdelijke ramp is. In
hetzelfde gedachtenverband zij hier opgemerkt, dat zelfs onder hen die alle
heil verwachten van een verenigd Europa de mening voorkomt, dat de
Sovjet Unie niet tot Europa behoort, dat een even wichtig geconstitueerd
Europa, waarvan Rusland wel deel zou uitmaken, b.v. op federale basis,
ondenkbaar is 1 ) .
De hoop dat, van economisch standpunt uit, samenwerking tussen
Oost- en West-Europa mogelijk en waarschijnlijk blijft, blijkt uit positieve
gegevens. De intensiteit van het handelsverkeer tussen beide groepen wordt
geïllustreerd door volgende cijfers ontleend aan « World Report » van
29 Juli 1947.
Herkomst der goederen vóór de oorlog geïmporteerd door de « satellietstaten 3. van de U.S.S.R. (in %) :

West Europa
Bulgarije
Finland
Eiongari j e
Roemenië
Tsjecho-Slowakije
Polen
Joegoslavië

Oost Europa

81
77
63
70
59
53
63

16
10
27
23
17
9
22

Andere bronnen
3
13
10
7
24
38
15

Deze traditionele betrekkingen worden thans voortgezet en zelfs ontwikkeld. In 1946 betrok Tsjecho-Slowakije 50 % van zijn import uit het
Westen, terwijl 62 % van de export voor het Westen bestemd was. De
buitenlandse handel van Finland wordt voor 70 %
zowel bij de import
als bij de e xp ort
met West-Europese staten gedreven. In 1945 vertegenwoordigde de buitenlandse handel van Polen met de U.S.S.R. 92 % van
het totaal : in 1946 slonk dit coefficiënt tot 63 % (2) .
Het is waar, dat de Sovjet Unie zich een grote inspanning getroost om
de Russische sfeer industrieel onafhankelijk te maken van het Westen. ( 3 )
Met dit doel werden een reeks nieuwe handelsakkoorden met haar •buur
staten afgesloten en wordt er gewerkt aan het oprichten van een « machtig ».
Donau-blok. Het kan alles tot spectaculaire successen leiden. Of het de
economische problemen van het Oosten op korten termijn afdoende zal

kunnen oplossen, valt te betwijfelen.
(1) Vgl. A. Guérard t L' Europe libre et unie. »
(2) Vgl. The Times van 6 Augustus 1947.
(3) Vgl. Observer, 20 Juli 1947.
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De onmiddellijke wens tot ontwikkeling der handelsbetrekkingen is,
alleszins aan beide zijden zeer levendig. De mislukking der Anglo- Russische
besprekingen is in dit opzicht een misleidend incident. De waarheid is, dat
Rusland de hulp van het Westen dringend behoeft en dat het Westen,
voornamelijk Engeland
ernstig ontstemd wegens het naar zijn mening
onvoldoende begrip bij de States voor hun noden ondervonden
en,
Frankrijk
dat van zijn evenwichtspolitiek moeilijk afstand kan doen
en een Duitse wederopleving vreest
even erg gesteld zijn op het onderhouden der betrekkingen met het Oosten. De belangen zijn hier blijkbaar
parallel.
De matige Britse Economist (19 Juli 1947) is formeel : « The absence
of all the East European nations from Paris means that they cannot share
the potential advantage of greater dollar supplies or more economic pooling.
It does not mean that they cannot share in and contribute to the enhanced
European prosperity, which all hope will result from the conference ».
Hoe zou Amerika dit aan Europa kunnen verwijten, waar het zelf
renderende betrekkingen met de U. S. S. R. onderhoudt ? « Believe it or
not, aldus een Sovjet-vertegenwoordiger in de States, American Big
Business is our only remaining friend in the U. S. A. ». Alleen tijdens het
eerste kwartaal 1947 werden voor 22.700.000 dollars Amerikaanse
producten contant aan Rusland verkocht buiten de 25.000.000 dollar
in het raam der Leen- en Pachtovereenkomst. Volgens dit tempo zouden de
U. S. A. in 1947 voor circa honderd millioen dollar aan de U. S. S. R
verkopen, tegen 53 millioen in de jaren 1936 tot 1940, en tegen 4 millioen
in 1933 ( 1).
Terwijl aldus de splitsing van de wereld, én van Europa in het
bijzonder, zich « politiek » voltrekt, worden de materiële banden, die geen
miskenning dulden, nauwer toegehaald.
Is het dan werkelijk uitgesloten, dat de universele solidariteit, ook op
het politiek en ideologisch plan wordt verwezenlijkt ?
VII.

De grote kans.

Europa is steeds het slachtoffer geweest van een inwendige tegenstrijdigheid : de behoefte aan eenheid en het ontbindend particularisme,
dat tenslotte tot zijn ineenstorting geleid heeft. Wil het thans herrijzen,
dan moet het allereerst zijn economische krachten verenigen. De pogingen
in dien zin door Europese staten vroeger ondernomen zijn mislukt. Thans
steekt Amerika de reddende hand uit. Niet alleen biedt het de onmiddellijke
noodzakelijke stoffelijke hulp aan, het opent ook de weg naar de organisatie
van een rationele leefbare, aan de huidige noden a angepaste economie.
Indien het antwoord van Europa van dezelfde verlichte grootmoedigheid en
solidariteit blijk geeft, als het aanbod van Amerika, dan kan de loop van
de geschiedenis een onverwachte wending nemen.
(1) Vgl. United Nations World - Juli 1947.
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noodzakelijk zal beïnvloeden. Beide systemen zouden ongetwijfeld evolueren,
indien Europa een concreet voorbeeld in dit opzicht zou stellen.

Als een hoopvolle regenboog na zware storm rees herhaaldelijk aan de
politieke horizon de verwachting, dat de XXe eeuw eindelijk iets `anders en
iets beters brengen zou dan een nieuw uiteraard stabiel machtsevenwicht, met name een orde, waar algemeen geldende rechtsnormen in
de plaats zouden treden van de wet van de sterkste, en waarin harmonische
samenwerking de tweedracht en het wantrouwen van voorheen zou
vervangen. Eens in 1918 ; opnieuw in 1945. De hoop leefde niet langer
dan een regenboog leeft ; ze verzwond even snel als ze daagde.
De verklaring is eenvoudig : indien het waar is, dat de vrede in de
geesten en in de harten der mensen moet groeien, het is niet minder waar,
dat ze niet in het zuiver abstracte wordt gevestigd.
Wordt de materiële hulp door Marshall aangeboden als springplank
gebezigd voor het verwezenlijken van een concrete, evenwichtige, menselijke
orde, die Amerika zelf zo zeer wenst, dan kan de strijd, die thans om
Europa ontketend is, door Europa zelf gewonnen worden. Dan kan ook
de ramp worden voorkomen die de wereld tegemoet snelt.

POLITIEK OVERZICHT
Het onvermijdelijke en door sommige heethoofden gewenste is
geschied : op 20 Juli heeft de Nederlandse regering de Landvoogd
gemachtigd met de hem ter beschikking staande strijdmacht tot politioneel
optreden over te gaan. Dezelfde nacht overschreed het Nederlandse leger
de demarcatielijn.
Dat het hiertoe moest komen, stond in de aanvang van de maand Juli
lang niet vast. 29 Juni had de Nederlandse regering algemene staking der
vijandelijkheden en van ongeoorloofde onderhandelingen met het buitenland geëist, waarop 3 Juli een halfslachtig antwoord kwam. Toen de
Republiek merkte, dat de indruk er van hoogst onbevredigend was, zond
zij 8 Juli een « appendix » op haar voorafgaand antwoord, dat eveneens
een slag om de arm hield wat betreft o.a. de gendarmerie. Nochtans was
volgens de verklaring van minister Beel de regering bereid in dit antwoord,
mits ten spoedigste in daden omgezet, de mogelijkheid ener gunstige wending
te zien. Deze mogelijkheid zou moeten blijken uit onmiddellijke staking
der vijandelijkheden, inbegrepen de vernielingen en de vijandelijke propaganda, uit de beëindiging der infiltraties en van alles wat de andere staten
van Indonesië miskent of aantast, uit de onmiddellijke verbreking van
onregelmatige buitenlandse betrekkingen, uit opheffing der voedselblokkade
en het herstel van het verkeer over de demarcatielijnen. Verder moest de
Unie-gedachte en het federaal karakter der landsbedrijven erkend worden
en samenwerking heersen voor het handhaven van orde en rust overal in
Indonesië.
Deze krachtige taal, waarvoor ook de ministers uit de Partij van de
Arbeid zij het niet zonder tegenstribbelen, verantwoording dragen, bewees,
dat de deugd van lankmoedigheid haar uiterste grens bereikt had. Opnieuw
trachtte de Republiek zich uit de greep van Linggadjati los te wringen door
op sommige punten, althans met woorden, iets toe te geven en de overige
eisen in behandeling te willen nemen, als eerst de interim-regering tot
stand zou zijn gekomen. van Mook hield zich echter aan de regeringsverklaring : « Het ogenblik voor beslissende daden in de ontwikkeling van
Indonesië, waarop we de mist, die het uitzicht belemmerde, moeten en
kunnen wegvangen, is bereikt ». Soekarno meende van niet en vroeg, zonder
voldoende grondslag, om nog langer vertrouwen. En werkelijk hij kreeg
nogmaal kans de zaken slepende te houden.
16 Juli hield van Mook te Batavia besprekingen met de Indonesische
premier, Sjarifoeddin, over de samenstelling der gemeenschappelijke politietroepen. Zij kwamen tot een accoord, waarvan de Indonesische premier
zelf verklaarde, dat « de voorstellen der Nederlanders redelijk waren », en
hij zou zorgen, dat het bevel : « Staakt het vuren » nog dezelfde avond
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overeenkomst en ten overvloede door de Amerikaanse regering nadru kkelijk
is bevestigd.
De reacties in de buitenlandse pers zijn in het algemeen verrassend
door onwetendheid en oppervlakkigheid. Met voorbijzien van het feit, dat
er een ondertekende overeenkomst bestaat, waaraan de Republiek zich
in geen enkel opzicht houdt, gaat de Amerikaanse pers zich te buiten aan
beschuldigingen van « recolonialization », waaraan de Nederlandse regering
in de verste verte niet denkt. Onder Engelse bladen zijn er, die begrip
tonen voor de Nederlandse handelwijze, maar tevens zijn zij bevreesd, dat
de beperkte politionele actie in Indonesië de verhouding van Zuid-Oost
Azië tot de westerse wereld zal vertroebelen, omdat men aldaar bevreesd
is, dat de bereidheid om de Aziatische volken als gelijken te aanvaarden,
niet ernstig gemeend zou zijn. Niettegenstaande de herhaalde betuiging
onzer regering, dat in alle omstandigheden « Linggadjati richtsnoer zal
blijven ».
Erger is, dat zelfs de met ons l and bevriende mogendheden, Amerika
en Engeland, « met diep leedwezen » van onze politionele actie kennis
hebben genomen, terwijl twee Britse dominions : Australië en India een
positief vijandige houding hebben aangenomen. De laatste door ons luchten zeeverkeer te belemmeren, de eerste, voor wier behoud onze Indische
zeemacht zich heeft opgeofferd, door de boycot van onze schepen toe te
laten en beide door ons binnenlands geschil voor de Veiligheidsraad te
brengen. Onze vertegenwoordiger aldaar, Mr. van Klef f ens, heeft zich niet
altijd even krachtig geweerd. Hij toonde aan, dat de Veiligheidsraad over
deze zaak geen competentie bezat, daar deze binnen de zeggingsschap van
Nederland viel en de huidige actie in Indonesië geen gevaar voor de wereldvrede betekende. Hij zou gaarne zien, dat een aantal vreemde regeringsvertegenwoordigers een bezoek aan Indonesië zouden brengen en verslag
over hun bevindingen zouden uitbrengen. Wanneer eenmaal de orde is
hersteld, zullen we besprekingen openen met de republikeinse regering en
a indien de helpende hand van een bevriende mogendheid », b.v. de
Verenigde Staten, « van nut kan zijn, dan zullen we deze gaarne aannemen. »
Tevens waarschuwde hij de vergadering zich niet op een dwaalspoor te
laten brengen door de term « Republiek » die te kwader ure door de C. G.
is aanvaard, omdat tenslotte deze « republiek » een onderdeel zal uitmaken
van een federatie, die op haar beurt een onderdeel zal zijn van een
koninklijke Unie. Na langdurige beraadslagingen, waarbij Gromyko onze
regering van agressie en vredebreuk beschuldigde en voorstelde, dat de
wederzijdse troepen onmiddellijk naar hun uitgangsstellingen zouden terugtrekken, besloot de Raad te Lake Succes met acht stemmen vóór en drie
onthoudingen (resp. van België, Groot-Brittannië en Frankrijk die de
competentie van de Veiligheidsraad in dezen betwijfelden) een beroep op
Nederland en de Republiek te doen, om het Indonesische geschil door
arbitrage of op andere vreedzame wijze te doen beslechten en de gevechten
onmiddellijk te staken (1 Aug.) .
2 Aug. heeft de Nederlandse regering dit verzoek besproken en de
conclusie was, dat Dr. van Mook op 3 Aug. per radio bekend maakte, dat
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Bovendien is de Veiligheidsraad niet competent deze zaak in behandeling te nemen, want de « republiek » is geen zelfstandige staat en de
wereldvrede wordt door dit interne geschil niet in gevaar gebracht. De
Syrische voorzitter der vergadering antwoordde op een vraag van de Franse
afgevaardigde over deze kwestie spitsvondig : « Het feit, dat een punt op
de agenda staat, is nog geen beslissing in de vraag, of de raad hierin
competent is. » Toch wilde hij besluiten nemen zonder deze vraag te hebben
opgelost 1 Vandaar een Belgisch voorstel om dit twistpunt door het internationale Hof van Justitie te doen onderzoeken en zo spoedig mogelijk
over dit vraagstuk advies uit te brengen, hetgeen werd verworpen.
Bij den Sovjet-afgevaardigde, Gromyko, bestond niet de minste twijfel
over de competentie van de Veiligheidsraad : « De Raad moet deze aangelegenheid in eigen handen nemen door doeltreffende maatregelen, welke
bestaan moeten in arbitrage en bemiddeling. Elke andere beslissing zou de
belangen van Indonesië en van de wereld benadelen. Nederland is de
schuldige partij... »
De V. St., die reeds eerder « goede diensten » hadden aangeboden,
door onze regering aanvaard, maar door de Republiek als niet onpartijdig
afgewezen, stelden nu voor, dat indien de partijen zulks verzoeken, de
Veiligheidsraad zelf zijn goede diensten tot een vreedzame oplossing zou
aanbieden in dier voege, dat een commissie, bestaande uit 3 leden van de
Veiligheidsraad, waarvan elke partij een lid aanwijst, terwijl het derde lid
wordt aangewezen door de twee aldus gekozen leden, zou gevormd worden.
Deze resolutie werd met 8 stemmen vóór en drie onthoudingen (van
Rusland, Polen en Syrië) aanvaard.
Nadat een amendement van de Sovjet inhoudende : instelling van een
commissie van toezicht op het staken van vijandelijkheden door een Frans
veto was afgewezen, werd de Chinees-Australische resolutie zelf aanvaard.
Zij behelst, dat de regeringen, die lid zijn van de Raad en beroepsconsuls
te Batavia hebben, deze consuls rapporten zullen laten uitbrengen nopens
de situatie ontstaan na het « staken van het vuren » sinds 4 Aug. De
bedoelde consuls zijn die van Engeland, Australië, de V. Staten, China en
België. Dit besluit is gevallen 25 Aug. en vergelijken we het met de
voorstellen, die de Nederlandse regering reeds op 15 Aug. had voorgelegd,
dan is het verschil tussen beide geen ander dan dat de Raad zich,
ingeschoven heeft en derhalve zijn vermeende competentierechten handhaaft.
Hierop heeft de Nederlandse regering verklaard, dat zij « h aar standpunt
over de onbevoegdheid van de Veiligheidsraad onverkort handhavend, van
oordeel is, dat de algemene strekking van deze resoluties voor haar aanvaardbaar is. Zij handhaaft haar standpunt, dat zij uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor orde en rust in Indonesië. »
Al zijn de eind-resoluties van de Veiligheidsraad in zekere zin meegevallen, zijn houding tijdens de behandeling van deze Indonesische
kwestie is een teleurstelling geweest en maakte de indruk van eenzijdige
partijdigheid. Tegen de toelating van de Indonesische delegatie onder
leiding van S j ahrir had hij geen bezw aar, maar zodra de delegatie van
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1926 de val van de regering Poulet-Vander Velde tot gevolg heeft gehad.
Indien de misnoegdheid zo hoog is opgelaaid, dan is het omdat de C. V. P.,
sinds haar met ongedurigheid verbeide toetreding tot de regering, aan aller
verwachtingen onmogelijk heeft kunnen beantwoorden : de Koning is niet
teruggekomen, de repressie werd niet herzien, de geteisterden werden niet
integraal vergoed, rantsoenering en controle werden niet afgeschaft.
Verdient de C. V. P. dan werkelijk het verwijt, dat zij in de regering
niets van haar programma tot werkelijkheid brengt, terwijl zij zich door
de Socialisten aan de hand laat leiden ?
Door haar toetreden tot de regering, heeft zij het linkse front gebroken
en de Communisten in de oppositie verdrongen ; zodat België, in WestEuropa, aantoont dat een durvende wederopbouw mogelijk is, ook al
werden de Communisten uit het bewind gesloten. Het is voorta an de
regering, onder de leiding van een Socialistischen Premier, die mede zoekt
naar een grondwettelijke oplossing van de Koningskwestie, in een gemilderde stemming en met verhoogde kansen op een uitkomst.
Een inventaris werd opgemaakt van het financieel beleid der linkse
coalities ; de staatsuitgaven worden besnoeid, en het aantal ambtenaren
wordt verminderd ; terwijl de fiscale lasten worden verlicht, is er niettemin
vooruitzicht op een evenwicht in de begroting. Er werd een aanvang
gemaakt met de volkstelling die een verschuiving van de politieke macht,
in het voordeel van de Vlaamse gewesten, ten gevolge zal hebben. Na het
parlementair reces, zal de regering een wetsontwerp indienen, strekkende
tot toekenning van het stemrecht aan de vrouwen bij de provinciale en
wetgevende verkiezingen.
Het is op het stuk van de herziening van de repressie dat de C. V.. P.
de grootste moeilijkheden ontmoet in de schoot van de regering. Zij is er
niettemin in geslaagd de certificatie van burgertrouw aan de gemeentelijke
overheid te ontnemen, zonder nochtans volledige bevrediging te krijgen wat
betreft het nieuwe stelsel. Verschillende wetsontwerpen en Koninklijke
Besluiten worden thans door de ministers besproken ; meer dan 9.000
politieke delinkwenten werden reeds in stilte in vrijheid gesteld, dank zij een
ruimere toepassing van de Wet Lejeune en een mildere genadeverlening.
Vanuit het nationaal en staats-standpunt beschouwd, dat het hunne is en
moet zijn, is het evenwel te betreuren, dat de C. V. P.-ministers zich niet
krachtdadiger verzetten tegen de wetsbepalingen, waardoor de politieke
delinkwenten, alsook de burgers die beroofd werden van politieke rechten,
verstoken worden van de voordelen van een aantal sociale wetten. Aldus
immers wordt een rouwmoedige terugkeer tot de nationale gemeenschap
uitgesloten, van degenen die gefaald hebben, terwijl de voorwaarden worden
geschapen voor de instandhouding van een gevaarlijke kaste van verbitterde
« out-laws ».
Terwijl de linkse coalities in drie jaar tijd, niet hadden kunnen
akkoord gaan met een wetsvoorstel betreffende de oorlogsschade, heeft de
regering er onmiddellijk een ingediend, dat reeds uitvoerig werd besproken
door de beide kamers, en indien er geen diepgaande wijzigingen door de
Senaat worden aangebracht, eerlang wet zal worden. Zeker de wet zal niet
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volmaakt zijn ; nochtans zal zij het drievoudig voordeel hebben : er te
zijn ;
voordeliger te zijn voor de middenstander d an alle voorgaande
teksten ;
en geen nieuwe geteisterde te maken, de frank.
De rantsoenering, en de ermee samengaande controle, werd slechts
behouden in de sector van de voedingswaren, en dan nog uitsluitend voor
vier producten. Indien de openbare opinie zich door de bakkers, maar
vooral door de drukdoende slachters, laat ophitsen, dan is het enerzijds
omdat de betrokken handelaars niet de minste wettelijke waarborg hebben
tegen de willekeurige toepassing van de vigerende reglementen en de
communistische praktijken van de controleurs ; doch anderzijds ook omdat
de consument niet inziet, dat het slachtersgilde zich beijvert om in vredestijd woekerwinsten te blijven maken, zoals in de oorlogstijd.
Het kan niet met ernst betwijfeld worden, dat de C. V. P. de voornaamste doeleinden heeft bereikt, die zij zich voorstelde bij haar intrede
in de regering. Zij zal wellicht nog meer bereiken, wanneer de C. V. P.ministers, waarvan enkelen voor hun taak niet blijken berekend te zijn,
zullen genezen zijn van de wandelende ziekte, tevens ook zullen ingezien
hebben dat zij equipe moeten vormen, om opgewassen te zijn tegen hun
tuchtvolle maar niet aan talenten rijkere socialistische collega's.
Wil dit alles zeggen, dat de C. V. P. geen toegevingen heeft moeten
doen op het stuk van haar programma ? Zeker niet. De C. V. P. heeft
zulke toegevingen moeten doen, zoals de B. S. P. er heeft moeten doen.
Men hoeft maar de socialistische partijbladen open te slaan, of de redevoeringen af te luisteren van vele leiders van het Algem. Belgisch Vakverbond (soc. comm.) om tot de vaststelling te komen, dat de socialistische ministers dezelfde verwijten te horen krijgen als hun collega's uit
de' C. V. P. Geen coalitie is mogelijk zonder wederzijdse toegevingen ; en
waar geen enkele partij over de absolute meerderheid beschikt, staat men
telkens voor de keus : ofwel deel uit te maken van een coalitie om een deel
van zijn programma te verwerkelijken, ofwel buiten elke coalitie blijven,
en niets van zijn programma verwerkelijken.
Dat de beslissing van de C. V. P. am tot de regering toe te treden
wijs was, en dat hetgeen zij aldus heeft kunnen verwezenlijken niet mag
versmaad worden, blijkt reeds uit de bijval, die de campagne van de
reactionaire pers en de actie van het slachtersgilde én in de Communistische
én in de Liberale pers geniet.
De algemene staking in de Luikse Metaalnijverheid luidt wellicht de
strijd in door de Communisten gevoerd tegen de regering op het syndicale
plan, om ze met behulp van de extreme socialistische vleugel ten val te
brengen, vooraleer de vrouwen het stemrecht zullen verworven hebben.
Veel moeilijkheden staan de C. V. P. in de a.s. crisiswinter te wachten.
Er is echter geen crisis in de C. V. P., maar slechts een spanning tussen de
eensgezind-progressieve C. V. P. en een reactionaire pers. Deze spanning zal
niet, zoals in 1926, op een regeringscrisis uitlopen, want in geen der beide
kamers zal er een fractie van de partij gevonden worden om die reactionaire
pers te dienen.
A. V. S.

BOEKBESPREKING
GODSD IE NST EN ASCESE.
Dr. P. A. VAN LEEUWEN O.F.M.,
Het Kerkbegrip in de Theologie
van Abraham Kuyper. — T. Wever, Franker, 1946 (296 blz.) .
Deze dissertatie over Kuypers
Kerkbegrip, voortgekomen uit belangstelling voor de protestantse
theologie in Nederland, werd door
Schrijver welbewust op zuiver historisch plan gehouden. a Tevergeefs
-- zo lezen wij in het 4: Woord Vooraf » — zal men in dit boek zoeken
naar een uitdrukkelijke en uitvoerige
kritiek op Kuypers Kerkbegrip van
katholiek standpunt ». Al is het waar
dat « voor een aandachtige lezer de
waardering en het oordeel van de
schrijver niet verborgen zullen blijven », toch volgt uit bovengenoemde
beperking, dat het werk de indruk
maakt van eigenlijk niet a af » te
zijn. Bovendien verwacht men van
een proefschrift van onze Katholieke
Universiteit iets meer dan de loutere
uiteenzetting, hoe erudiet, nauwkeurig en interessant de ze ook zij, van
een niet-katholieke ecclesiologische
conceptie. Wij hopen dan ook, dat Dr.
van Leeuwen er nog toe moge besluiten, om deze onbevredigdheid op
te heffen, door het schrijven van een
tweede deel van even rijk en degelijk
gehalte, gewijd aan een kritiek vanuit het katholieke standpunt. Dit
zou zijn werk ook geschikt maken
voor een ruimere kring van katholieke lezers ; nu kan het, onder de
katholieken, eigenlijk alleen dienen
voor vak-theologen.
Maar deze zullen er dan ook veel
uit leren. Wij kunnen hier niet op
onderdelen ingaan en geven slechts,
als proeve van Schrijvers stofbeheersing, de slot-alinea weer van zijn
conclusie : < Wanneer begin- en eindpunt, Calvijn en Kuyper, worden vergeleken, blijken er zeer aanzienlijke
verschillen : over de wedergeboorte,
de verhouding van algemene en par-

ticuliere Kerk, het begrip ware Kerk,
wellicht ook de Kerk als heilsinstituut. Kuyper's Kerkbegrip is geen
zuivere weergave, zelfs geen getrouwe navolging van Calvijn's ecclesiologie. In de ontwikkeling der gereformeerde theologie echter neemt het
een passende en belangrijke plaats
in. In deze dogma-historische zin
moet Kuyper's Kerkbegrip nieuwcalvinistisch worden genoemd, waarin echter evenzeer de nadruk ligt op
het calvinistisch karakter als op het
feit, dat Kuyper in belangrijke mate
heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de gereformeerde theologie».
Malmberg.
Meesters van Gods Woord. — Paul
Brand, Hilversum, 1946.
Onder redactie van enige Paters
Franciscanen verschijnen bij Paul
Brand te Hilversum een serie preken
van Kerkvaders en grote predikanten. Tot nu kwamen uit vijf deeltjes,
die preken bevatten van Cyrillus van
Alexandrië, Fulgentius van Ruspe,
Martinus van Braga, Leander van
Sevilla, Mgr. W. von Ketteler en Pius
XII. De vertaling geschiedde door
kundige hoofden en handen en de
uitgave is een voorbeeld van smaakvolle verzorging, voortreffelijk van
papier en druk. De boekjes, die van
150 tot 200 bladzijden tellen, kosten
4.25 per stuk. In dezen tijd van
gebrekkig materiaal doet deze uitgave met haar goed linnen banden
geheel vooroorlogs aan. De litteraire
verzorging, keuze en vertaling zijn
in handen van classici en vakmensen,
zodat hierin niets te wensen overblijft. Deze boekjes zijn niet louter
bedoeld als hulp voor de kansel doch
ook als geestelijke lectuur voor leken en niet-leken. Uit den aard der
zaak zijn de preken in dit opzicht
nogal verschillend. De sterk theolo!
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gische preken van b.v. Cyrillus van
Alexandrië zijn heel anders dan de
zeer eloquente, oratorische toespraken van Pius XII. De homilieën van
Fulgentius verschillen nogal van de
zeer doordachte, verstandelijke preken van Mgr. von Ketteler. Een uitgave die haar weg moge vinden.
J.v.H.
Dom GUERANGER, De zeven Gaven van de H. Geest. — Romen
en Zonen, Roermond-Maeseik,
1947, 41 pp.
Enige monniken der Sint-Paulusabdij te Oosterhout vertaalden uit
het beroemde werk L'Année Liturgique van Dom Guéranger de overwegingen uit de Pinksterweek. Over
de zeven gaven van den H. Geest
krijgt een Christen-mens weinig te
horen of te lezen. Hier vindt hij wat
de kerk bij monde van een heilig
en geleerd monnik daarover te zeggen heeft.
Een in zijn kortheid en eenvoud
kostbaar en instruerend werkje.
J.v.H.
Dr. J. DE VREEZE S.J., Een renpaard uit Go ds renstal. Uit het
leven van Alix Le Clere. — De
Fontein, Utrecht - Antwerpen,
1947, 112 pp.
De Lotharingse ordestichteres Alix
Le Clerc (1576-1622) werd, op 14
Mei 1947, plechtig zalig verklaard :
die zaligverklaring, beweert de
auteur, komt precies op haar tijd.
In de hedendaagse crisis van de onderwijsroeping, dient het meisje wel
verheerlijkt dat, vanaf haar een en
twintigste jaar, het onderwijs als
haar bijzondere taak beschouwde en
van wie het levenswerk — de Congregatie van Onze Lieve Vrouw —
zich nog bloeiend gelden laat in de
Heilige Kerk. Verwacht geen levensbeschrijving. Wees den Auteur dankbaar om zijn frisse en sierlijke causerie, prikkelend, penetrerend en
vroom, die ons van de zalige toch
veel laat vernemen, --- en wij bewonderen z; als was ze een kind van
onzen tijd ; wij zijn God dankbaar
omdat Hij ze aan ons heeft geschonken. Em. Janssen.

P. HILARION, Passionist, De Zalige
Maria Goretti, de Godelieve van
de XX° eeuw. -- St. Gabriel, uitgeverij, PP. Passionisten, Kortrijk, 1947, 56 pp., Fr. 30 (voor
groepen aanzienlijke prijsvermindering).
Hoe wonderbaar dit leven van de
kleine martelares voor de zuiverheid,
in 1890 pas te Corinaldo in Italië geboren, in 1902 te Nettuns overleden,
zalig verklaard op 27 April 1947.
Het leven van een engelachtig kind,
dat vermoord werd door een belager
v an haar onschuld : een verlokkend
en sterkend voorbeeld voor onze kinderen, wier onschuld en deugd zozeer
belaagd worden. Sierlijk, bekoorlijk,
iets te fraai, maar met talloze gelukkige vondsten, verhaalt Pater Hilarion, voor kinderen, dit verrukkelijk
bestaan. De kinderen zullen luisteren ; zij zullen ook de vele illustraties van het boekje waarderen, -terwi jl de oudere mensen zullen uitzien naar een meer uitgebreid levensverhaal, voor hen bestemd.
Dat mag niet lang meer ontbreken.
Em. Janssen.
Pieter VAN VEEN, Paulus de zwoeger Gods. — Romen en Zonen,
Roermond-Maeseik, 1946, 120 pp.
Dit kleine Paulusleven biedt een
doorlopend verhaal met af en toe
meer uitgebreide beschrijvingen. Na
lezing vraagt men zich werkelijk
af, of het de moeite waard was, zich
voor de zoveelste maal aan* een
biographie van den Apostel te wagen. Welke lezerskring de auteur op
het oog heeft, is niet duidelijk : de
behandelde stof is enerzijds overbekend, en anderzijds ietwat geromanceerd. Onbewezen opvattingen staan
naast betrouwbare geschiedkundige
gegevens : b. v. dat Lucas zijn « Leven van Jezus »( ?) zou geschreven
hebben te Caesarea (p. 86). Beschouwingen over « bedriegende priesters »
(p. 16) , « bewust bedrog der sluwe
afgodspriesters » (p. 46) of beschrijvingen van heidense godsdienstplechtigheden als een « elkaar in liederlijke schaamteloosheid omstrengelen »
(p. 74) , doen niet zeer sympathiek
aan. Enkele drukfouten zijn storend:

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

Bachcanalen (p.
67),, Sothenus
Sothenus (p.
(p.
Bachcanalen
(p. 67)
66),, «
c zede:.
(p. 72)
72).
66)
zede » voor ««deze,
deze » (p.
.
De Fraane.
Fraine.
J. De
Dr. Th.
Th. van
van TICHELEN,
TICHELEN, JUDAS
JUDAS
Dr.
. de
de Machabeer
Machabeer (167-161
(167-161 vóór
vóór
Groeit, Antwerpen,
Antwerpen,
Christus. --- 't'tGroeit,
Christus.
(1947),, 117 blz.,
blz., ing. Fr. 60,
60, geb.
geb.
(1947)
80.
Fr. 80.
hem eigen
eigen uiterst
uiterstboeiende
boeiende
Op de hem
Op
wijze, biedt
biedt onze
onze Vlaamse
Vlaamsebijbelkenbijbelkenwijze,
ner, Th.
Th. van
van Tichelen
Tichelen zaliger,
zaliger, in
in dit
dit
ner,
een doorlopend
doorlopend verhaal over
over den
den
boek een
volle licht
licht
Macchabeesen opstand. Het volle
valt vooral
vooral op
op de
de fascinerende
fascinerende fifivalt
guren van
van Judas
Judas den
den« «Hameraar
».
guren
Hameraar ».
waarde van
van dit
dit spannend
spannend ververAan de waarde
haal wordt
wordt niets
niets afgedaan
afgedaan door
door enenhaal
kleine onjuistheden
onjuIstheden ::Epiphares'
Epiphares'
kele kleine
lijfgod
wel Dionusos
Dionusos en
en niet
niet
lijfgod zal
zal wel
Dionysios geweest
(p. 39)
39):: het
het
Dionysios
geweest zijn
zijn (p.
moeilijk op
op Tyrus
Tyrus en
en Sidon
Sidon onongaat moeilijk
(p. 87)
87).. Uiterst
Uiterst
der GalUea
Galilea te rekenen (p.
aanbevolen.
J. de
Fraine.
aanbevolen.
J. de
Fraine.
DOM AUGUSTIN
AUGUSTIN FRANCOIS,
FRANCOIS, O.S.
O.S.
DOM
BeUglon et réalisme.
rêaIlsme. --- «BacBaB., Religion
reeks :: La
La religion, Nr. IV,
tir »,
», reeks
Casterman,
Doornik, 115
115 bladz.,
bladz.,
Casterman, Doornik,
Fr. 24.
24.
Het realisme,
realisme, waarover
waarover dit
dit boek
boek
Het
handelt,
het realisme
realisme der
der liturgie,
liturgie,
handelt, is
is het
het benutten door
door de liturgie van
van zinzintulgelijke
en zinnebeeldige
zinnebeeldige vormen
vormen
tuigelijke en
om
binnen te
leiden in het
het rijk
rijk
om ons
ons binnen
te leiden
der
geestelijke werkelijkheden.
werkelijkheden. OnOnder geestelijke
der
ietwat misleidende
misleidende titel
titel echechder deze ietwat
ter worden
worden in dit
dit werkje
werkje enkele
enkele leerleerzame
gedachten uiteengezet,
uiteengezet, die
die den
den
zame gedachten
lezer een diepere
diepere kijk willen geven
geven op
op
de
wijze, waarop
waarop de
de kerk
kerk in
in navolnavolde wijze,
ging
van den
den Zaligmaker
Zaligmaker zelf
zelf zich
zich
ging van
heeft
weten aan
aan te
te passen
passen aan
aan onze
onze
heeft weten
zintuigelijk-geestelijke
de
zintuigelijk-geestelijkenatuur
natuur :: de
Menswording,
de
Menswording, de
de Sacramenten
Sacramenten en de
liturgische symboliek
symboliek staan
staan alalhele
hele liturgische
len
evenzeer in
het teken
teken van
van eeneenlen evenzeer
in het
zelfde goddelijke
goddelljke werkwijze,
werkwijze, die
die door
door
de
realiteit van
van het
het stoffelijke
stoffelijke heen
heen
de realiteit
ons
ons de
de weg baant tot de hoogste geestelijke
J. de
Munter.
telijkewaarden.
waarden. J. de
Munter.
KARDINAAL
JOHNHENRY
HENRY NEWNEWKARDINØ JOHN
MAN, Apologia
Vita sua,
soa,
Apologia pro
pro Vita
zijnde de Geschiedenis van zijn
godsdienstig
inzicht. --- Beringodsdienstig inzicht.
gen-Tilburg,
gen- Tilburg, Heideland en Neder-

101
101

lands Boekhuis,
Boekhuis, z.
z. j.,
j., XXVIII
XXVIII
276
276 blz.
blz. Vertaling
Vertaling door
door Dr.
Dr. A.
A.
Bellemans.
Bellemans.

Apologia van Newman,
Newman, die
die in
in
De Apologia
Engeland
Engeland talrijke
talrijke uitgaven
uitgaven beleefde
beleefde
en
en zich
zich een
een plaats
plaats in
inde
dewereldlitewereldliteratuur heeft
heeft veroverd,
veroverd, behoeft
behoeft hier
hier
ratuur
niet kritisch
kritisch gewaardeerd
gewaardeerd te
teworden.
worden.
Ieder
Ieder die
die deze niet
niet lichte
lichte lectuur
lectuur aan
aan
kan, geniet
geniet van
van Newmans
Newmans fijne
fijne en
en
kan,
scherpzinnige geest,
zijn edel
edel
scherpzinnige
geest, van
van zijn
en voornaam
voornaam karakter,
karakter, van
van zijn
zijn opoprechte
en van
rechte waarheidszucht
waarheidszucht en
van zijn
zijn
onversaagde moed
op kritieke
kritieke
onversaagde
moed om
om op
ogenblikken alles
voor die
die waarheid
waarheid
ogenblikken
alles voor
te offeren.
offeren. Maar
Maar de
de taal
taal van
van NewNewman is
is geenszins
geenszins gemakkelijk.
gemakkelljk. Het
Het
man
daarom verblijdend,
verblijdend, dat
dit werk
werk
is daarom
dat dit
nu
nu voor
voor het
hetNederlands-lezend
Nederlands-lezend pupubliek
bliek door
door een
een vertaling
vertaling beter
beter toetoegankelijk werd
werd gemaakt.
gemaakt.
gankelijk
Vertaler
stond voor
Vertaler stond
voor een
een lastige
lastige
taak.
taak. Zwaar
Zwaar van
van inhoud
inhoud en
en daarbij
daarbij
dikwijls ingewikkeld en gewrongendikwjlsnge ron
van
van constructie,
constructie, laten de
de zinnen
zinnen van
van
Newman
zich niet
Newman zich
niet zo
zo licht
lichthanteren
hanteren
en omzetten
omzetten in
in een
een leesbaar
leesbaar NederNederlands. Wij
Wij geloven
lands.
geloven dat
dat Dr.
Dr. BelleBellemans daar
mans
daar in het
het algemeen
algemeen goed
goed in
in
geslaagd
is.
geslaagd is.
Moet een Noord-Nederlander echter
echter
een Zuid-Nederlandse
een
Zuid-Nederlandse vertaling
vertaling bebeoordelen, dan
dan staat
staat hij altijd
altijd voor
voor de
de
oordelen,
hij vreemd
vreemd of
of
moeilijkheid,
moeilijkheid,dat
dat wat
wat hij
verkeerd
in Vlaanderen
Vlaanderen voor
voor
verkeerd vindt,
vindt, in
gangbare munt
gangbare
munt wordt
wordt aangenomen.
aangenomen.
Daar
vertaling nu
in en
en
Daar deze
deze vertaling
nu ook
ook in
voor Noord-Nederland
werd uitgevoor
Noord-Nederland werd
ultgegeven, menen
menen we
we ons
• geven,
ons toch
toch niet
niet van
van
enige opmerkingen
te mogen
enige
opmerkingen te
mogen ontonthouden.
In de
In
de zin
zin« cBij
Bijvoorbaat
voorbaat zinspezinspelend...
lend
... »» geeft de
de vertaling
vertallng «c dat
dat hij
hij
er niet buiten
om kon,
kon, al
al wat ik
er
bulten om
ik tot
tot
mijn verweer
te gemijn
verweer zou
zou inbrengen,
inbrengen, te
geloven...
... »» juist
juist het
het tegendeel
tegendeel weer
weer
loven
van
wat er
er in
In het
hetEngels
Engels staat
staat
van wat
(XIII) . Op
Op XIV
(XITI).
XIV is de
uitdrukking
de uitdrukking
c« de
Newman
de waarheid,
waarheid, waarvan Dr. Newman
volkomenmet
met zich
zich zelf
zelf in het
volkomen
het reine
reine
is»
allerminst glad
en gelukkig
gelukkig te
te
is » allerminst
glad en
Den Moriaan
noemen. c« Den
Moriaan gewassen
gewassen»»
statige betoog
(XXIV)
doet in
in dit statige
betoog
(XXIV) doet
ietwat triviaal
ietwat
triviaal aan;
aan; het Engels
Engels heeft
heeft
eenvoudig c« labour
labour lost»
lost » d.i.
vereenvoudig
d.i. ««verloren moeite
loren
moeite ».». Noch
Noch fraai
fraai noch
noch
gangbaar
het woord
woord «cbaasschap
baasschap»»
gangbaar is het
(100).
opdat het
het
(100) .Wij
Wijtwijfelen
twijfelenof
of copdat
dazende
spookbeeld zou
zou verzwinden
verzwinden
dazende spookbeeld

102

BOEKBESPREKING

in plaats van ikzelf» (XXV) wel de
juiste weergave is van « that the
phantom may be extinguished that
gibbers instead of me ».
Het « doormaken y, der drukproeven (XXVII) zou toch beter c verbeteren » kunnen heten. Op dezelfde
bladzijde lezen we zo'n echt Vlaamse
wending : « Men zal mij er kunnen
van beschuldigen », waarvoor iedere
Nederlander zou zeggen : Men zal er
mij van kunnen beschuldigen. En niemand zou bij ons « I do not like... »
vertalen met « ik hecht er niet
aan, dat men mij in het gelaat slingert, dat ik een leugenaar ben i.
(XXVIII). Waar Newman een Frans
priester als « émigré » betitelt, is
het ons een raadsel, hoe B. dat met
« ingeweken » kan weergeven, een
trouwens ongehoord woord (2) . Het
klinkt ook vreemd een school «maagdelijk van katholieke ideeën » te
horen noemen, waar het Engels eenvoudig free heeft (2) .
« Gegevens, die ik meen voort te
komen » (3) zo'n accusativus cum infinitivo is volgens de regels der Nederlandse spraakkunst ontoelaatbaar,
al gaat hij het Latijn en het Frans
best af. Wanneer B. de voorwaardelijke bijzin c had he stayed in Oxford » vertaalt « had hij nog langer
in Oxford moeten blijven », dan
maakt hij zich aan een onmiskenbaar
gallicisme schuldig : « als hij in O.
was gebleven » is eenvoudiger, duidelijker en juister (11) . Wat te denken, wanneer « for every sentiment

that he advanced » wordt weergegeven met « voor al, wat hij vooruitzette » (12) ? Op deze zelfde bladz.
moet episcopalisch episcopaal zijn.
De 4e en 5e regel van onderen op
blz. 70 kloppen niet, het laatste
woord c gehoord » moet verdwijnen.
77 en 79 gebruikt Vert. om beurten
homilies en homilieën ; alleen dit
laatste lijkt mij juist. Het Engelse
Mr. (=Mister) vó6r eigennamen
wordt in deze vertaling eenvoudig
overgenomen als Mr; ten onrechte,
want in het Nederlands betekent dit
Meester en is een academische titel.
Men spreekt niet van het Concilie van
Calcedonië, maar van Chalcedon
(107) . Ook nooit van « deze diocees »
(254) , maar van dit diocees.
Talrijke andere oneffenheden komen er in dit werkje voor, oneffenheden in die zin, dat de Noord-Nederlander voelt, dat de taal voor 98 %
zuiver, maar juist voor 2 % ernaast
is. Deze oneffenheden kunnen mogelijkerwijs grotendeels in het Vlaamse
taaleigen hun rechtvaardiging vinden, maar wij meenden erop te moeten wijzen voor de Nbord-Nederlandse
lezers.
Het voortdurend gebruik van «zegde » i.p.v. « zei » doet vreselijk stijf
en ouderwets aan.
Wie zich aan het typisch Vlaamse
niet ergert, zal evenals wij met plezier in deze Apologia lezen, die op
goed papier gedrukt en keurig gebonden is uitgegeven. H.J.

WIJSBEGEERTE.
Jacques LECLERCQ, Lee grandes
lignes de la philosophie morale.
-- Bibliothèque Philosophique de
Louvain, Editions de 1'Institut
Supérieur de philosophie, Leuven,
1947, 456 blz.
Nooit wellicht werd het probleem
van de moraal zo acuut gesteld als
op onze dagen. Zelfs de zgn. immoralisten zoeken met hardnekkigheid
nieuwe ethische vormen, en heel de
drukke beweging om het humanisme
culmineert tenslotte in de centrale
vraag : welk is het einddoel van
den mens, en hoe moet hij handelen
om dit doel te bereiken. Ook zij die
beweren dat het leven geen zin heeft

zoeken naar een consequente levenshouding in het zin-loos bestaan, naar
een ethiek van de wanhoop. Maar er
kan tenslotte maar één ware ethiek
zijn, één levensdoel dat beantwoordt
aan het wezen zelf van den mens, en
dat elk individu op zijn concrete
wijze moet nastreven en bereiken.
In zijn nieuw boek schetst Prof.
J. Leclercq in brede trekken deze
traditionele werkelijk humanistische
ethiek. Zonder enig wetenschappelijk
apparaat, in een reeks breed en
rustig geschreven hoofdstukken heeft
hij al de essentiële problemen van het
zedelijk leven meesterlijk gepenseeld.
In een eerste deel behandelt hij de
inleidende aspecten : het zedelijk
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felt, zijn verband met den godsdienst,
zijn plaats in de philosophie en het
verband tussen de zuiver rationele
ethiek en de christelijke moraal. In
het tweede deel schetst hij .de verschillende moraalsystemen gerangschikt onder drie hoofdtakken : de
negatieve systemen (relativisme,
positivisme, sociologisme) , de empirische en de rationele systemen. Elk
systeem wordt gekarakteriseerd en
aan een bondige kritiek onderworpen.
Lezers die min of meer onder den
invloed staan van de moderne strekkingen, als bv. de « wetensehappeli jke 2. moraal, het existentialisme,
zouden wellicht wensen dat de uiteenzetting van sommige oude systemen die geen invloed meer hebben
werd ingekort ten gunste van een
duidelijke schets van de actuele
ethische stromingen. Zij ook nochtans zullen hun gading vinden in het
derde en het vierde deel waarin op
meesterlijke wijze de « grondsls,EPn
van de ethiek » en het « zedelijk
leven » worden besproken. Hier weet
men niet wat men het meest moet
bewonderen : de helderheid van de
bewijsvoering, de absolute beheersing
van de stof, de kalme en sterke
gedegenheid en fijne nuancering van
het oordeel of de juiste dosering van
realisme en idealisme. Heel deze
ethiek werd geschreven in den geest
van fundamenteel optimisme — het
is een ethiek van het goede — getemperd door een scherp aanvoelen van
de psychologische realiteiten. Hoofdstukken als deze over le bien de
l'homme, option et sacrifice, la pratique de la vie morale zal ieder intellectueel met een waar genoegen lezen
en herlezen : het zijn brokken echte
levenswijsheid.
F. De Raedemaeker.
Louis LAVELLE, Introduction h l'ontologie. « Nouvelle Encyclopédie
philosophique », Presses Universitaires de France, Parijs, 1947,
134 blz., Franse Fr. 100.
De bekende franse philosoof
beschrijft in dit werkje de drie fundamentele kategorieën van de ontologie : zijn, bestaan, realiteit, en de
drie daaraan beantwoordende kategorieën van de axiologie : het goede,
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de waarde, het ideal. Lavelle definieert het begrip « Zijn » (1'être) als
de absolute bron van het bestaan
(l'existence) en van de realiteit (la
realité) . Het bestaan is niets anders
als het ik, als participatie van het
zijn, en de realiteit is de wereld die
als de grens is, in het zijn, van het
ik. Deze definities van de termen
leidt tot wondere gevolgtrekkingen.
Indien men, met de existentialisten,
de existentie bepaalt als uitsluitend
het menselijk bestaan, dan heeft de
realiteit (of de wereld) geen
« bestaan a, en dan « bestaat » evenmin het absolute zijn. Maar indien
men de definities aanvaardt — en
what is a name ? — dan wil dit eenvoudig zeggen dat noch het absolute
zijn, als bron van het zijn, noch de
wereld mens of existentie zijn. Hetgeen niet verrassend is voor wie het
onderscheid aanvaardt tussen de drie
klassieke voorwerpen van de metaphysiek : God, de wereld en de mens.
Het goede is identiek met het zijn.
Het is het zijn als akt die zichzelf
eeuwig schept. Het is a. h. w. de
zijnswil die, in zichzelf volmaakt,
tevens de bron is en het doel van alle
zijnsparticipaties. De waarde daarentegen is eigen aan de (menselijke)
existentie voor zover deze, in het
relatieve, haar afhankelijkheid ontdekt en erkent van het absolute
zijnde-goede. Het ideaal tenslotte is
de tegenstelling van de realiteit
welke, als negatie van het ik, op
haar beurt wordt genegeerd door de
vrijheid van den geest die realiteit
wil idealiseren en het ideaal realiseren.
Dit werkje is tenslotte een korte,
knappe samenvatting van het
existentialisme van L. Lavelle hetwelk, wat den grond der zaken
betreft, ongeveer overeenkomt met
de philosophia perennis.
F. De Raedemaeker.
Dr. I. J. M. VAN DEN BERG,
Logica I. — 2e druk, Dekker en
van' de Vegt, Nijmegen, 1946,

275 blz.

In dit eerste deel van zijn Logica
behandelt Prof. van den Berg, na een
algemene inleiding over het wezen
van de philosophie en van de logica,
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de klassieke aristotelisch-scholastieke
denkleer. Het traktaat omvat drie
hoofdstukken : het ontstaan en wezen
van het begrip, het logisch gebruik
van het begrip, de uiterlijke tekens
van het begrip. Elk hoofdstuk wordt
gevolgd door een zeer groot aantal
dikwijls zeer interessante nota's, die

den lezer echter verplichten telkens
(324 maal voor het laatste hoofdstuk!) van bladzijde te verspringen.
Om de helderheid van de uiteenzetting verdient dit boek overigens
bijzondere aanbeveling.
F. De Raedemaeker.

TAAL- EN LETTERKUNDE.
Koninklijke Souvereine Hoofdkamer
De Fontein. Alst Past, Bi
Apetite, Jaarboek 1945. — De
Sikkel, Antwerpen, 1945, 154 blz.
Dit is het derde jaarboek, het
eerste na den oorlog, uitgegeven door
De Fontein; het bevat bijdragen van
Prof. de Vooys, Prof de Keyser,
Dr H. van Overbeke, Dr C. de Baere
en verscheidene anderen. Het wil niet
zozeer de oude rederijkerij doen herleven, als wel de culturele en
artistieke betekenis van onze Rederijkerskamers, van de Middeleeuwen
tot in onzen tijd, aandachtig nagaan
en scherp voor ogen stellen, — en
dus ook het goede daarvan, zij het
in een gewi jzigden vorm, in stand
houden of doen heropleven. Wij
menen dat zulk streven voor onze
cultuur niet alleen gewettigd, maar
ook noodzakelijk moet heten, en wij
wensen dit jaarboek, om zijn waardevolle bijdragen en zijn ernstigen
geest, een ruime verspreiding toe.
Em. Janssen.
Auni NUOLIWAARA, Katri. Roman
uit het Finsch vertaald en van
een inleiding voorzien door Carl
B. Eklund. — Kruseman, Den
Haag, Standaard Boekhandel,
Antwerpen, 1947, 352 blz.
Met vreugde begroeten we een
roman als deze : het levensverhaal
van een schamel veehoedstertje, dat
rijke boerin wordt en gelukkige moeder. Veel tegenspoed en ellende ; veel
toevallig geluk ook, -- en misschien
zijn de feiten wel wat vernuftig
geordend. Daartegenover : welke frisheid, handigheid, werkkracht en leerzucht bij dat kind, dat meisje, die
jonge vrouw; welk edel gemoed en
gestadig zelfvergeten! De schrijfster
tekende ons een zuivere, bekoorlijke,

bewonderenswaardige vrouwengestalte, die bij allen lang zal nawerken;
— in het kader van het Finse boerenleven, hard, gevaarlijk, vaak diep en
vroom. Om zijn artistieke en menselijke hoedanigheden tegelijk, verdient
dit boek een meer dan gewone aanbeveling.
Em. Janssen.
Joris EECKHOUT, Litteraire profielen. Emiel van Hemeldonck,
Hanryk Sienckiewicz, Maurice
Baring, Stephane Mallarmé,
Karel van de Woestijne, AlainFournier. — Standaard-Boekhandel, 1947, 121 blz.
Ieder van ons kan bij Joris
Eeckhout heel veel leren; niet het
minst in dezen veertienden bundel
van zijn literaire profielen. Zes
gestalten weer, Nederlandse en
vreemde; het liefst snijdt de auteur,
bij elke gestalte, een literair, literairhistorisch of religieus-literair probleem aan : dat van het proza en den
roman tegenover de poëzie (Van
Hemeldonck) ; dat van den katholieken roman (Sienckiewicz, Baring) ;
dat van het Franse symbolisme
(Mallarmé) ; dat van de creatie en
de kritiek (Van de Woestijne) ; dat
van het religieuze hunkeren (AlainFournier) . Telkens treft ons, vanwege den auteur, niet alleen de belezenheid, maar ook de sekure kennis
van al de bronnen; telkens treft ons
meteen de peilende ernst waarmede
elk onderwerp wordt behandeld. Met
één nadeel : om de gestalten wordt
vaak heengepraat, hoe interessant
het gesprek ook moge wezen; de
werken zelf worden te weinig doorzocht en genoten, de kunstenaars en
hun persoonlijkheid te weinig benaderd en scherp geprofileerd.
'
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Maar dit blijft : bij Joris Eeckhout
kan ieder van ons heel veel leren; bij
zijn zestigsten verjaardag verdient
hij, vanwege ons allen, dankbare
felicitaties. Em. Janssen.
Jean DU PARC, Christine Lafontaine.
--Vink, Antwerpen, z. j., 381 blz.
geb. Fr. 150.
Jean du Parc is, als wij Het boek
in Vlaanderen 1946 mogen geloven
(blz. 86) , niemand anders dan Willem
Putman, en dan dient deze toneelschrijver-romancier met zijn boek
gefeliciteerd : hij overtreft zichzelf.
Christine Lafontaine, de jonge rijkbegaafde vrouw van den gevangen
officier Luc Lafontaine, hunkert, in
de lange oorlogsjaren, hartstochtelijk
naar haar man. Noch Oberleutnant
Stein, een edele Duitser die bij haar
lag ingekwartierd, noch Dirk van der
Eycke, een voormalig medegevangene
van Luc, maken, ook in de moeilijkste omstandigheden, haar hart wankel en zwak. Zuiver, getrouw en fier
mag zij haar bevrijden echtgenoot
weer ontvangen; een nieuwe, licht
moeizame aanpassing dan, en man,
vrouw en kind zullen, in een verdwaasde wereld, een leven voortzetten van genegenheid, trouw en
geluk.
Christine Lafontaine is een werk
van inkeer : te midden van velerhande verwarring en verbijstering
volgt de auteur een licht en een weg.
Hij heeft nagedacht en zich naar het
beste gekeerd. — Zijn vele kundigheden — muziek, toneel, kritiek, zelfs
lyriek — heeft hij laten convergeren
tot deze éne ster. — Los van velerhande gejaagdheid en mode, heeft hij
zich vooral door de stilte laten inspireren... Zijn boek overtreft dan al
zijn vorig werk, en neemt, in onze
romanproductie, een belangrijke
plaats in. Duidelijk het werk van een
toneelschrijver — in twee delen
sekuur uitgebouwd en bijna geheel
gedragen door gesprekken of samenzijn—, vertoont het ook de nadelen
van toneelproductie : een zeker montage dat onwerkelijk aandoet; vernuftig berekende combinaties, ontmoetingen en personen. Muziek en lyriek
werden ook aangewend; zodat de
schijn-van-diepzinnigheid de werke-
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lijke diepte wel eens vervangt. En de
taal is niet vlekkeloos (« Ik plons mij
in mijn lectuur 2), blz. 270) .
Jean du Parc heeft « een half
toontje te hoog 1> (blz. 299) gezongen.
Maar zijn imponerende praestatie zal
velen verrassen, verheugen, zich doen
bezinnen. Voor gevormde lezers
(geen andere) bevelen wij dit boek
warm aan.
Em. Janssen.
Jean RAY, Le livre des fantómes
(Ghost-Book) . -- La Sixaine,
1947, 141 blz.
In de reeks « Le roman noir »
zullen nog andere nacht-romans verschijnen; dit is intussen een waardige
aanvang : dertien spook-novellen,
van de hand van den bekenden Jean
Ray.
Ziehier het genre : men gelooft aan
geheimzinnige, kwade, verschrikkende invloeden, en men beeldt ze uit.
Duivels, spoken, pathologische verschijnselen, voorgevoel, wroeging,
stuiptrekkingen hoe dan ook : alles
wordt teruggebracht tot een < macht
van de duisternis », zoveel meer te
vrezen daar men ze minder beheerst.
Prikkeling, ontreddering, schokken,
verbijstering : alles wordt bedoeld
en nagestreefd; zoveel rijker en voller dank zij dezen toon, het artistieke
akkoord!
Zulk genre mag en moet stellig
bestaan ; maar, in en om zichzelf
beoefend, wordt het licht een uitwas,
een woekerplant. Méér nog dan het
christelijk-wonderbare, zo gemakkelijk zoetsappig, smakeloos, banaal
moraliserend; want hier zijn bedrog,
mateloosheid en vergissing zoveel
meer mogelijk. Algehele perversiteit
zelfs en volkomen stuurloosheid dienen altijd gevreesd en geweerd, -en in onzen tijd meer dan vroeger,
verglijdt de geest naar gangsterstory's, teken-verhalen en detectiveromans.
De dertien spook-novellen van dit
boek, onderling heel verscheiden,
getuigen van handigheid, een veelzijdige kennis, smaak en zelfbeheersing. Zij lezen vlot en boeiend, al
geloven we niet dat er een hoge
kunst in bereikt wordt.
Em. Janssen.
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Esther FORBES, Paradise. Traduit

de I'anglais par S. Aymon. Couverture de Boel. — La Sixaine,
1947, 319 p.
Verbaasd, bewonderend, uiteindelijk toch even ontgoocheld, leest men
een meesterwerk als Paradise : een
episode uit de geschiedenis van
Massachusetts in de zeventiende
eeuw: Ergens in de wildernis, niet
ver van Roodhuiden, stichten enkele
Engelse avonturiers het dorpje
Canaan : door veel verwikkelingen
heen van mensen en gezinnen, van
blanken en roodhuiden, houdt de
stichting stand en schiet enigermate
wortel. Een boek dan, dat ons aangrijpt als het leven zelf : veelvuldig,
verscheiden, raadselachtig, tragisch
en verrassend, ongemeen verbazend
en overtuigend door eigen innerlijke
vitaliteit. Een tijd en een land, heel
ver van de ónze; maar in al deze
mensen hervinden wij iets van onszelf. Een groot boek, dat ons toch
wat ontgoocheld : de verscheidenheid
werd te weinig eenheid (al wordt
alles aangezogen door de liefde) ; de
vertaling lijkt ons, stylistisch, weinig
verzorgd.
Afgezien daarvan, warm aanbevolen voor gevormde lezers.
Em. Janssen.

Roger TROISFONTAINES, A la rencontre de Gabriel Marcel. -- La
Sixaine, 1947, 47 p.
Gabriel Marcel is musicus, toneelschrijver en wijsgeer; vooral de wijsgeer wordt hier voorgesteld, de
existentialist namelijk die menselijk
bestaan en vrijheid in een godsdienstige wereldbeschouwing weet te
integreren.
Uitgaande van zijn bestaan, moet
de mens, met zijn vrijheid, het wezen
verwerven : de harmonische eenheid
namelijk met al het andere, in God.
In de harmonie van het heelal moet
hij, bewust en gewillig, zijn dienende
plaats innemen, -- en de wijsgeer
die, dieper peilend in het bewustzijn,
het losgemaakte weer samenvoegend,
de inwendige visie zuiver en geheel
wil maken, getuigt meteen voor
geestelijke waarden en eenheid : ook
hij aanvaardt en dient.

Doch waarom deze zo korte samenvatting nog verkorten ? Ze is tegelijk
geschakeerd en helder, en de behandelde schrijver komt ons nabij.
Em. Janssen.

August VERCAUTEREN, Pygmalion. — J. van Vorstenbos, Brussel, 1947, 35 blz., Fr. 30.
Deze eersteling, een episch gedicht
in rijmloze vijfvoeters, werd onmiddellijk nagevolgd op Verwey's Persephane. Meer nog op Kloos' Okeanos,
waarvan zelfs een geheel vers staat
overgenomen :
Bij vroegen uchtend toog hij uit,
wen nauw... (blz. 9) .

Wij konden op gebreken wijzen :
een nog beperkte plastische kracht;
vrij veel procédé met den schijn van
inspiratie, een zekere breedsprakigheid in een te weinig gevarieerde zinval ; zwakke verzen als : nu wrocht
hij weken, maanden aan een stuk,

(blz. 31) . Veel liever beklemtonen
wij de nauwgezette uitwerking van
het motief deel voor deel en nooit
slordig. Ook de verzorgde taal, even
zorgvuldig bewerkt als Pygmalion
het roze ivoor bewerkte. Ook de
psychologisch peilende bijzonderheden naast de plastisch beeldende.
Ook de nogal evenredige compositie...
Wij weten niet, waartoe deze dichter in staat zal zijn : de preciese
aanleg is niet duidelijk en de persoonlijkheid dringt zich niet op ;
maar de artistieke ernst en volharding
waarborgen het slagen.
Em. Janssen.
Paul LEBEAU, De Zondenbok. —
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 318 blz., ingen. Fr. 80,
geb. Fr. 110.
Dit boek behelst de levensbiecht
van een inwendig verscheurde : tussen de godsdienstigheid, die bijna
een godshonger wordt en de zinnelijke
driften, die hem doen ondergaan in
het genot ; tussen het eerbiedig hunkeren naar het priesterschap en het
misprijzen voor priesters, die zwakke
mensen waren ; tussen het zuivere
Vlaamse idealisme en een dweepzuchtige opstandigheid. Een tragische levensbiecht, besloten met een
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gaans aanvaardbaar. Ook hij komt
tot geen oplosing omtrent den auteur,
maar wel verheldert hij de sfeer,
waarin het lied ontstaan moet zijn.
Aan de tijd, de taal en de geestes-

109

gesteldheid van den dichter wijdt hij
zijn bijzondere aandacht. Voor wie
in ons volkslied belang stelt, biedt
dit fraai uitgegeven werk een goede
en veelzijdige oriëntering. J.v.H.

WETENSCHAP
Juri SEMJONOW, Glorie en rampspoed van het Franse Imperium.
Vertaling van Johan M. Talm.
-- De Nederlandse boekhandel,
Antwerpen, (1946) , Dl. I 225 blz.,
Dl. II 235 blz., geb. Fr. 322.
Vóór de tegenwoordige oorlog bezat
Frankrijk het op één na grootste
imperium ter wereld en dit koloniale
rijk was het resultaat van een lange
ontwikkeling. Sedert de tijd der
kruistochten heeft Frankrijk zich
steeds bevonden in de voorhoede
van iedere beweging van Europa
uit over zee. Het opende het
Noord-Amerikaanse vasteland voor
de Europese kolonisatie : nog vóór
Engeland stelde het Indië onder
Eu ropese politieke voogdij. De sporen van zijn koloniale ondernemingen
liggen over alle werelddelen verstrooid en mag men het feit over het
hoofd zien, dat de Fransen het enige
voorbeeld leveren van een volk, dat
tweemaal een imperium stichtte van
wereldformaat ? Hoe gebeurde dit ?
De Heer Semjonow leért het ons door
de economische en politieke zin van
Frankrijks koloniale ondernemingen
te verklaren en een onderzoek in te
stellen naar de redenen van grootheid en verval. Deze opzet veronderstelt een grondige kennis van de
koloniale, politieke en economische
geschiedenis van Frankrijk. Schrijver
heeft deze tot de zijne gemaakt. Hij
schetst in zeer aantrekkelijke vorm
met humor en rake gezegden, de
essentiële geschiedkundige momenten
en keerpunten van de geschiedenis
van het Imperium. Op delikate en
handige wijze weet hij op de redenen
van Frankrijk's koloniaal verval te
wijzen, bijzonder in het hoofdstuk :
« Ter elfder ure ».
W. T.
P. Van DAMME, De haven van
Brugge. --- De Kinkhoren,
Brugge, 1947, 104 blz. tekst en

111 blz. platen, ingen. Fr. 200,
Luxe exemplaar Fr. 275.
De haven van Zeebrugge werd
gebouwd onder het krachtige impuls
van Leopold II, vooral als aanleghaven, d.w.z. als een haven die bijna
op de weg ligt van de schepen en
daarom door hen aangedaan wordt
om enkele reizigers of een betrekkelijk klein deel van hun lading aan
wal te brengen, terwijl zij een haven,
dieper in het land gelegen, zouden
voorbij varen. Zo opgevat moest
Zeebrugge Antwerpen aanvullen. Dit
doel werd om meerdere redenen niet
bereikt. Moet men datzelfde doel
blijven nastreven en zich de daartoe
nodige onkosten, die hoog zouden
oplopen, getroosten ? Velen ontkennen dit; de schrijver houdt hier een
krachtig pleidooi ten gunste van
Zeebrugge. Een pleidooi, want hij
behandelt niet voldoende objectief de
moeilijkheden, die de onderneming
zou meebrengen en het onzekere van
het slagen er van, zelfs indien de
haven in de vereiste voorwaarden
voor de grote schepen bereikbaar
wordt gemaakt . Daarom zal men
zijn werk ter hand nemen, eerder om
de tegenwoordige toestand na te gaan
dan om volledig het vraagstuk, dat
Zeebrugge stelt, te kennen. Het werk
is keurig uitgegeven en rijk geillustreerd.
K. du Bois.
C. MERTENS, S. J., La répartition
de la population sur le territoire
beige. Etude de démographie
sociale. — Maison Larder, Brussel, 1946, 302 p. •
In deze thesis over de verspreiding
van de bevolking van België, geeft
Dr. Mertens eerst een overzicht van
de demographische gegevens. Zeer te
prijzen is, dat hij geen twijfel laat
over de betekenis, die termen als :
dicht bevolkt, bevolkingsagglomera-
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tie, concentratie, stad, enz. bij hem
hebben. Aan de hand van de gegevens
van de statistiek van de volkstelling
komt hij tot de conclusie, dat België
zich onderscheidt van andere landen
er omheen door zijn enorme dichte
bewoning op het platteland. Dat om
Brussel heen zich de dichste bevolkingen bevinden, die in concentrische
cirkels verder naar buiten toe minder
dicht worden. Met alle respect voor
de grote zorgvuldigheid waarmee dit
geconstateerd wordt, levert dit
onderzoek toch maar zeer weinig
nieuwe gezichtspunten. Daar staat
volgens mij tegenover, de min of
meer grote tegenstelling, die er
bestaat in bevolkingsaanwas en
migratie tussen het Vlaamse en het
Waalse deel, van België. Terwijl
beide delen gekenmerkt zijn door de
fabrieksarbeider, die er de voorkeur
aangeeft, gebruik te maken van het
zeer dichte spoor- en tramwegen-net
om zodoende buiten de fabrieksstad
te blijven wonen, is er zowel wat
grootte van boerenbedrijven betreft,
als intensiviteit van bewerking van
de grond een zeer sterke tegenstelling
tussen Noord en Zuid-België, of te
wel Vlaanderen en Wallonië, gevolg
van het verschil in bevolkingsdruk
in het ene deel en het andere. Vooral
bij zijn blik op de toekomst is het
wel duidelijk, dat deze verschillen
zich zullen accentueren, en dat waar
nu de bevolkings-opbouw van het
Waalse deel met zijn gevolgen van
de denataliteit, zich meer bij het
Franse type aansluit, die van het
Vlaamse deel van België meer overeen komt met die van Nederland.
Natuurlijk is er voor België, als voor
Nederland geen andere keuze dan een
grotere beweging naar buiten. Emigreren is noodzakelijk, gedwongen
door de overbevolking en de verarming van Europa. En alleen waneer
de grote landen in de gematigde
streken buiten Europa hun kortzichtig egoïsme verlaten en hun grenzen
wijd openstellen, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet
zien.

C. Kock.

Robert KOTHEN, L'église et les
mouvements de population. —
Les presses de Belgique, Brussel,
1945, 124 p.

Dit boekje nog voor het einde van
de oorlog uitgekomen, draagt geheel
het stempel van de enorme bevolkingsverplaatsing, die de oorlog in
den vorm van legers, vluchtelingen,
arbeidsslaven en de nieuw te trekken
grenzen met zich meebracht. Het
spreekt vanzelf, dat het cijfer-materiaal dat gegeven wordt, maar zeer
globale schattingen zijn en bijwijze
van illustratie bedoeld. De vraag
wordt dan gesteld : kan de kerk zich
aanpassen, heeft ze de nodige soepelheid om aan deze zich dikwijls
snel wijzigende omstandigheden aan
te passen. Nieuwe vormen van apostolaat zullen hiervoor nodig zijn, doch
ook op de gelovigen rust de plicht
tijdig de nieuwe behoeften kenbaar
te maken en het hunne tot een oplossing ervan bij te dragen.
C. Kock.

Bernard H. M. VLEKKE, Geschiedenis van den Indisehen Archipel
van het begin der beschaving tot
het doorbreken der nationale
revolutie. — Romen en Zonen,
Roermond-Maeseik, 1947, 526 p.
Tijdens de oorlogsjaren, die hij in
Amerika doorbracht, heeft Dr Vlekke
een geschiedenis geschreven van den
Indischen archipel, De naam Indonesië was toen nog taboe bij de
regering van Ned.-Indië en hij koos
een meer neutrale, maar minder
bekende naam : Nusantura, dat
« rijk der eilanden betekent, als
titel. Het boek heeft groten opgang
gemaakt in Amerika, zodat het daar
het eerste jaar reeds drie drukken
beleefde. Het is nu door den schrijver
bewerkt voor een Nederlandse uitgave en tevens doorgetrokken tot de
nationale revolutie en de overeenkomst van Cheribon. Dit is de eerste
geschiedenis van Oost-Indië, die de
lotgevallen van de archipel vanuit
nationaal standpunt bezien, als een
doorlopend verhaal geeft. Tot nog
toe was de geschiedenis van Indië
tweeslachtig, ofwel geschiedenis van
Indonesische oudheid en Middeleeuwen, zoals we die uit werken van
Krom en Stutterheim kennen, ofwel
geschiedenis van de Nederlanders in
Indië. Zo weerspiegelde ook de
geschiedenis de scheiding die er
bestond tussen het Europese bevol-
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kingsgedeelte en het Indonesische.
Het was nu de bedoeling van Dr.
Vlekke de wisselwerking tussen die
twee te beschrijven, waarbij noodzakelijkerwijze de Nederl. periode in
den archipel meer de betekenis zou
krijgen van een voorbijgaande episode, iets langer durend, iets meer
sporen nalatend, dan b.v. onze periode
in Ceylon, of Zuid-Afrika. Een moeilijke opgave had Dr. Vlekke zich
hier, met bepaalde beperkingen
gesteld, die hem misschien vanuit
zijn neutrale observatiepost, als de
Harvard University, vergemakkelijkt werd. Onvermijdelijk neemt de
Nederlandse tijd in Indië, door zijn
rijker bronnen-materiaal en zijn
groter belang voor het Nederlandse
publiek, ook in dit boek nog het
leeuwendeel in beslag.
Boeiend en leerzaam zijn vooral
ook de laatste hoofdstukken, waarin
Dr. Vlekke het ontstaan en de groei
van de nationaliteiten kwestie beschrijft en de oorlogsjaren in Indië.
Veel verrassends en onbegrijpelijks,
wat de lezer nu vindt in de onafhankelijkheids-beweging in Indië zal hem
daar duidelijk worden. Ook, en dat
geldt voor de toekomst, dat Nederland en Europa steeds minder zullen
kunnen rekenen, voor de oplossing
van hun moeilijkheden op die verre
gebieden buiten ons werelddeel.
Zo is dit boek voor allen, die Indië
willen begrijpen en over de ontwikkelingsgang ervan mee willen spreken, een onmisbaar hulpmiddel.
C. Kock.

de koningen van Aksoem zich te
handhaven tegenover Egypte, als
tegenover de latere aanvallen van
den Islam. Pas na het doordringen
van de Portugezen op de bijna ontoegankelijke hoogvlakten van Abyssinië treden de figuren van deze
dynastie uit het schemer-duister der
voorgeschiedenis, en blijkt het rijk
van « prester John » een betrekkelijke
bloei te beleven, onder zijn Christelijke-halfbarbaarse heersers. Maar
voor het einde der 18e eeuw is de
dynastieke continuïteit hopeloos verzand door het ontbreken van primogenituur en legitimiteit, in een
aantal « Rassen »-families, die in
feite de macht verdeelden. Dr
Mathew bespreekt zorgvuldig, waarom missie-activiteit van Capucijnen
en Jezuïeten moest mislukken door
haat voor vreemden en de primitieve
heidense achterlijkheid van het
Amharische volk.
Ook in de 19e eeuw wanneer
Engelsen en Italianen zich vertonen,
blijft Abyssinië een geestelijke ontoegankelijkheid manifesteren onder de
tegenwoordige Shoa dynastie. Vooral
de latere vorsten zijn interessant
door Mathew beschreven, met fijne
stylistische trekken. Ook zonder veel
waarde te hechten aan alle Italiaanse
berichten over heersende toestanden,
is het toch wel duidelijk, dat
Dr Mathew met zijn charitatieve
beminnelijkheid de zaken wel wat
eenzijdig rooskleurig voorstelt. Alles
te samen een interessant en zeer
leesbaar boek. C. Kock.

David MATHEW, Ethiopia, the study
of a polity, 1540-1935. Eyre and
Spottiswoode, 1947, 254 p.

Dr Wim ROUKENS, Hogeschool,
Volk en Volkskunde. Bijdrage tot
de kennis van Wezen en Waarde
der Volkscultuur. -- « De Koepel », Nijmegen,1947, 30 p.

Aartsbisschop Mathew, die een
reeks van historische werken geschreven heeft, wil in dit boek niet
zozeer een geschiedenis van Ethiopië
geven, als wel van het vorstenhuis,
dat zoals de legende het wil, zetelt
op de troon van Salomon. Of het de
geschiedenis van een « polity genoemd kan worden, is te betwijfelen,
daar elk regeringssysteem tot voor
kort lijkt te ontbreken. Met het
Ethiopische volk, ontstaan uit de
versmelting van een Semitische invasie vanuit Yemen met de oorspronkelijke Hanniëtische bevolking, weten

In deze rede, wordt door Dr.
Winnefred Roukens het begrip
volkskunde allereerst omschreven,
na het gezuiverd te hebben van de
onaangename bijsmaak, die het
Duitse intermezzo aan deze wetenschap heeft gegeven, als de wetenschap v an het volksleven. Het
volksleven bestaat in de wisselwerking van volk en volkscultuur, voorzover deze door gemeenschap en
traditie wordt bepaald. Het materiaal
is te vinden in de leefwijze van
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voorheen en thans in de realia van
vroeger en van nu, op het gebied der
individuele en der groepscultuurproducten. Volkskunde is niet alleen een
museum-wetenschap, maar wil zich
vooral ook bezighouden met de nu
nog levende verschijnselen en hierdoor wordt haar waarde voor hogeschool, zowel als voor het gewone
leven bepaald. Van hoeveel belang is
n.l. de volkstaalkunde en de dialectgeografie niet geweest voor het bestuderen van taalkundige kwesties.
Evenzo zijn de plantlore, de kennis
van plaats- en veldnamen, van
nederzetting en boerenhoeve, kortom
de kennis der volkscultuur in het
algemeen van belang voor de andere
cultuurwetenschappen. Dit vak, dat
nog te weinig in Nederland wordt
beoefend, is bij uitstek in staat de
waardering van eigen volk en cultuur
te doen toenemen, terwijl het tevens
mits niet op verkeerde Duitse wijze
beoefend, een binding kan zijn tussen
de volken van Europa en de wereld,
Une discipline d'amour », die naast
« l'amour de la patrie enseigne
l'amour de l'humanité ».
C. Kock.

Land van Dommel en Aa,, door de
leden van de Heemkundige studiekring Kempenland, onder redactie van Drs H. Mandos en

Martien Coppens. -- « Het
Hooghuis », Eindhoven, 1947,
141 p.
Als volkskunde een vergelijkende
wetenschap is, dan is heemkunde een
beschrijvende wetenschap met engere
grenzen, n.l. van de meer onmiddellijke omgeving, door locale persoonlijkheden beoefend, maar niet
noodzakelijk alleen van locale betekenis. Zo hebben Dr. P. C. de
Brouwer, Pastoor Busk, Dr Hegman
e. a. niet bedoeld een chauvinistische
belangstelling voor Brabant te kweken, maar belangstelling voor
Brabant een onderdeel te doen zijn
van de belangstelling voor heel
Nederland.
« Land van Dommel en Aa » is het
eerste jaarboek van deze heemkundige studiekring, die niet allereerst
een wetenschappelijk doel heeft,
maar vooral in brede kringen belangstelling wenst te wekken voor
eigen volk en eigen streek. Men vindt
erin een reeks opstellen over bouwkunst, geschiedenis, taal en letterkunde, fl ora en fauna, volksgebruiken
en volkskunst. Het boek is fris en
aantrekkelijk uitgegeven, met een
aantal foto's en tekeningen, en zal
zijn doel niet missen : de liefde voor
Brabant te bevorderen.
C. Kock.

VARIA.
Doctoresse Maria MONTESSORI,
L'enfant. Traduit de l'italien par
Georgette J. J. Bernard. —
Desclée de Brouwer. z. j., 259 p.,
Fr. 50.

Deze eerste vrouwelijke arts in
Italië heeft een eigen onderwijsmethode voor kinderen gevonden, die
in verschillende landen zoals Amerika
en Engeland wordt toegepast. In dit
boek trekken we op ontdekkingsreis
in de wereld van het kind en dringen
zijn ziel binnen. Geen zakelijke handleiding maar veel losse hoofdstukken
met feiten en indrukken.
Van de eerste pagina af wordt alles
bezien van uit het oogpunt van het
kind en wordt het « sociale probleem
van het kind » gesteld. Door heel de
uiteenzetting breekt één hoofdgedachte door : overal heerst er een

scherp, hoewel onbewust conflict tussen het weerloze kind en de volwassen man, die het dikwijls weinig
begrijpt. Over allerlei zaken wordt
er gesproken, b.v. over het gaan en
het slapen, over het spel en straffe;
over karaktereigenschappen zoals
vreesachtigheid en inferioriteitscomplex. Schrijfster noemt het kinderbed
een ketterij : de hoge ijzere kooi,
waarin kinderen verplicht warden te
slapen, is een symbool van zijn
gevangenschap. Dit interressant boek
getuigt van een vurige liefde voor
het kind en een fijn intultievermogen.
Wie het leest, krijgt een nieuwe en
frisse kijk op de psychologie en het
leven van den opgroeienden knaap.
Aanbevolen vooral aan hen, die met
de opvoeding van de kleinen belast
zijn. R. Caron.

Boeken bij de redactie ingezonden van 26 Mei tot 25 Augustus
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Beyaert, Brugge, 1947,
240 blz., Fr. 115.
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Beyaert, Brugge, 1947,
111 blz.
Alexandre, Jean, « Le métier artisanal », souvenir, utopie, réalité ?
Collection « Bair », Casterman, Doornik, 1947, 72 blz.
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over het leven. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 161 blz.,
ingen. Fr. 85, geb. Fr. 110.
Burbure de Wesenbeek, Albert de -, « Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover,
1846-1946 ». Bijdrage tot de geschiedenis der anglo-continentale zeevaartverbindingen per paketboot van af het ontstaan. - Imprimerie
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Drehmanns, Dr Jos. Maria -, C. s. s. B., « Naar de eenheid onder de menschen ». — Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 270 blz. ingen.
Fr. 68, geb. Fr. 90.
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intelligentes et
et chez
chez l'homme
l'homme ».Etude
de psychologie
psychologie comparée.
comparée. --- Editions
Editions de
de l'In:;
». Etude de
stitut supérieur
supérieur de
de philosophic.
philosophie. Es
E. Nauwelaerts,
Nauwelaerts, Leuven,
Leuven, 1946,
1946, 283
283 blz.
blz.
Moray, Aloïs, «A la rencontre de André Malraux ». --La« A la Sixaine,
• Moray, Alois,
rencontre de André Malraux ».Brussel,
-- La Sixaine, Brussel,
1947, 45 biz.
1947,
blz.
Mortier,
R. De
DeCock,
Cock, RoeseRoeseMortier, R.,
R., S.J.,
S.J., «De
« De Koning
Koning der
der Joden
Joden».».Kerstspel.
Kerstspel.- - R.
laere, z.
Z. j.,
j., 110
110 blz.,
blz., Fr.
Fr. 50.
50.
'
laere,
Mulder, A. 3.,
J., S.J., «Natuurlmnde
naar het
het atoom.
atoom.
« Natuurkunde».». De
De weg
weg der wetenschap naar
Mulder,
- Romen
Romen en Zonen,
Zonen, Roermond-Maaseik,
Roermond-Maaseik, 1947,
Fr. 64.
64.
1947, 197
197 blz.,
blz., geb.
geb. Fr.
Naaykens, Dr
M.S.C., <«Meester
wat moet
moet ikikdoen
doen?»·
Eenvoudige bebe':
Naaykens,
Dr B., M.S.t.,
Meester wat
? » Eenvoudige
schouwingen'
Romenen
enZonen,
Zonen, RoerRoerschouwingenover
overinwendig
inwendigleven,
leven,2 2deelen.
deelen.- Romen
mond-Maaseik, 1947,
blz., vollinnen
vollinnen band,
70 per
per deel.
deeL
mond-Maaseik,
1947,177
177en
en 189
189 blz.,
band, Fr.
Fr. 70
Newmarch, Rosa,
Rosa, ««Jean
Sibelius ».
». - W.
Paxtow and
and Co.,
Co., Londen,
Londen, 1944,
19,4,4,
W. Paxtow
Newmarch,
Jean Sibelius
99 biz.
blz.
Martin Andersen,
Andersen, «Pelle
conquérant ».». Traduit
Danois par
par L.
L.
Nexö, Martin
Noxo,
« Pelle Ie
le conquérant
Traduit du
du Danois
Janssens.
LaSixaine,
Sixaine,Brussel,
Brussel,1947,
1947, 381
381 blz.,
blz., Fr.
Fr.80.
80.
Janssens. -- La
Nuoliwaara, Auni,
«Katri
Finsch vertaald
vertaald en
eningeleid
ingeleiddoor
door
Nuoliwaara,
Auni, «
Katri ».
». Roman
Roman uit
uit het Finsch
Carl
B. Eklund.
Eklund. -- Kruseman,
Kruseman,Den
Den
Haag,Standaard-Boekhandel,
Standaard-Boekhandel, AntAntCarl B.
• Haag,
•
werpen, 1947,
1947, 352
352 blz.,
blz., geb. Fr.
Fr. 135.
135.
werpen,
•

•

•

•

Olyslager, Dl"
Dr Paul M.,
De localiseering
Olyalagel",
M;, ««De
localiseering der
der Belgische nijverheid.
nijverheid. -- stanStandaard-Boekhandel, Antwerpen,
125.
Antwerpen, 1947,
1947, 285
285 blz.,
blz., Fr. 125.
Pare,
du -,
-, ««Christine
Vinck, Antwerpen,
Antwerpen, z. j.,
j., 381
381
Parc, Jean
Jean du
Christine Lafontaine
Lafontaine».».- - Vinck,
Fr. 150.
150.
blz., geb. Fr.
Petrl,
Gerlacus, (Gerlach
(Gerlach Peters)
Peters),, ««Soliloquium
ignitum cum
cum Deo.
Deo. Brandende
Petri, Gerlacus,
Soliloquium ignitum
alleenspraak met God
God ».
». Vertaling van
van Dr
Dr A.
A. Bellemans.
Bellemans.- - HeidelandHeideland
uitgaven, Beringen, Paul
Brand, Bussum, 1947,
blz., gen. Fr.
55,-uitgaven,
Paul Brand,
1947, 163
163 blz.,
Fr. 55,
Fr. 75.
75.
geb. Fr.
Quicke,Dl"
Dr F.,
F., ««Aardrijkskundige
Quleke,
bij de
Aardrijkskundige dorpsmonographie ». Handleiding
Handleiding bij
studie van een landelijke
landelijke gemeente.
gemeente. -- Tweede
herziene uitgave, A.
De
Tweede herziene
A. De
Boeck, Brussel, 1947,
20.
1947, 52
52 blz.,
blz., Fr. 20.
Randag, R.
R. W.,
W., C.
C. s.s.R.,
Gezondene van Christus », Lekenascese en
Bandag,
s.s.R., ««Gezondene
Aposen Apostolaat.
Dekkerenenvan
vandede
Vegt,
Nijmegen-utrecht, 1947,
1947, 188
188 blz.,
blz.,
tolaat. -- Dekker
Vegt,
Nijmegen-Utrecht,
ingen. Fl.
Fl. 4.50.
ingen.
FI. 3.50,
3.50, geb. FI.
4.50.
Raptschinsky, Dl"
Dr B.,
B., ««Russische
Raptschlnsky,
spraakkUllst»» II deel. __
druk, ,P.
Russische spraakkunst
- Derde
P.
Derde druk,
Noordhoff, Groningen,
Groningen, 1946,
1946, 266
266 blz.,ingen.
blz., ingen. Fl.
Noordhoff,
FI. 10,50,
10,50, geb. Fl. 11,50.
11,50.
Ray, Jean,
Le livre
Ghost book).book) .- La
Ray,
Jean, ««Le
livre des
des fantomes
fantömes»» ((Ghost
La Sixaine,
Sixaine, Brussel,
1947, 141 blz.
1947,
blz.
Ray, Jean, «« La gerbe noire
noi~e ».
». Les meilleurs
meilleurs récits
récits des
des Maitres
Maîtres de
del'Epouvante.
l'Epouvante.
-La Sixaine,
, -La
Sixaine, Brussel, 1947,
blz.
1947, 230
230 blz.
Roling, Dr
Dr B.
B. V.
De criminologische
RoUng,
V. A.,
A., ««De
betekenis van Shakespeare's
Shakespeare's MacMaccriminologische betekenis
van A.
beth »,
», inleiding van
A. v.
v. Duinkerken. -- Dekker
Dekker en
en van
van de
de Vegt,
Vegt,
Utrecht-Nijmegen, 1947,
Utrecht-Nijmegen,
1947, 143
143 blz.
blz.
Rombouts, Fr.
Fr. S. ««Onderwijstest»
Onderwijstest . ».
Rombouts,
. ."...
R. K.
K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1947,
- R.
91 blz.,
ingen. Fl.
Fl. 1.75.
1.75.
91
blz., ingen.
Rooy, Jac;
Jac. De -,
De zin van
van de
-, ««De
de kleding ».
Roermond:
Rooy,
».- - Romen en Zonen,
Zonen, Roermond,
1947, 57 blz.
1947,
blz.
Rooyen, Dl"
Dr Henri van
van -,-, O.S.C.,
O.S.C., «« Ste
Ste Odilia,
Odilia, legende of historie. -- Lichtland,
Rooyen,
Diest, 1946,
1946, 155 blz.,
blz., Fr.
Fr. 30.
30.
Rudolf, P.,
P., C.P.
Zon en
en Zee
Rudolf,
C.P. ««Zon
Zee ».». -- StStGabriëlGabriël-uitgeverij
uitgeverij P.P. Passionisten,
Kortrijk, 1947,
1947, 141
141 blz.,
blz., ingen.
ingen. Fr. 45,
Kortrijk,
'45, geb. 58.
Ryelandt, Dom
Ryelandt,
Dom Isdebald,
Isdebald, Benedictijn van
Maredsous, ««Biedt
weerstand >.
van Maredsous,
».
Biedt weerstand
Uit het frans vertaald
vertaald door
Plechelm Staarinck,
Frandoor P.
P. Plechelm
Staarinck,capucijn.
capucijn.- - Franciskaansche Standaard, Brugge,
1947, 47
47 blz.,
blz., Fr.
Fr. 15.
15.
Brugge, 1947,
Sallustus, ««De
De samenzwering van Catilina
». Vertaald en ingeleid door
Sallustus,
Catilina:..
R.
door R.
van
van Crombrugge.
Crombrugge. - - Klassieke Galerij
Galerij nr
nr 30,
30, De
De Nederlandsche BoekAntwerpen, 1947,
121 blz.,
handel, Antwerpen,
1947, 121
blz., Fr.
Fr. 25.
25.
Wijsgeerig Leven
Nederland in
in de
Sassen, Dr Ferd.,
Ferd., ««Wijsgeerig
Leven in
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2de druk.
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Fl.
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Sheed, F.
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de mensch
mensch ».
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Sheed,
F. J.,
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door
K. A.
A. van
van Cauwelaert,
B. A.A. - Shee
door K.
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Sheeand
a,ndWard,
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105.'
,
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Sheehan, Kan.
A., ««De
van Dr
Dl" Gray
Gray».
van Jan
Jan
Sheehan,
Kan. P.
P. A.,
De blindheid van
». Nederlands van
Naaykens. - - Heideland-uitgaven,
Heideland-uitgaven, Beringen,
Beringen,Paul
Brand, Bussum, 1947,
Naaykens.
Paul Brand,
Fr. 150,
150, geb. Fr.
Fr., 175.
175.,
629 blz.,
blz., ingen. Fr.
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Shipley Duckett,
DUClkett, Eleanor,
Eleanor, ««Anglo-Saxon,
Saints and
and Scholars
Scholars ».
». -=....;.. MacMacShipley
Anglo-Saxon Saints
aJ;ld Co,
Co, Londen, New-York,
New-York, 488 blz.,
blz., £f. 0.25.
0.25.
millan and
Sinclair,
Upton, « Les,
Les jeux
Roman traduit
jeux du
du cirque
cirque ».
»'.Romfl,n
traduit de
de l'américain
l'américain par
par
Sinclair" Upton,«
,R.
N. Raimbault.
Raimbault. - - Les
Les grandes oeuvres
reuvres étrangères,
de Fiore,
Flore,
étrangères, Editions de
R. N.
Parijs, Presses
Presses de
d,e Belgique,
Belgique; Brussel,
Brussel, 1947,
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Fr. Fr.,
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Papers:..
- Longmans,
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"
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de -,-, ««La
théologiede
laguerre
guerrejuste
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Genèseetetorientation.
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Solages, Mgr de
La théologie
de la
" (
I, -.,;;;.
Questionsdisputées,
Desclée-deBrouwer,
Brouwer, 1947,
1947,154
blz; Fr.
Fr.30.
30. ,
Questions
disputées, Desclée-de
154 blz.
Stour,
Dr K.,
K., Drs
Paschen ».
St8~,. Dl"
Drs J.
J. A.
A. E.
E~ Van
Van Dodewaard,
DodeWaard, Dr A.
A. J.
J. M.
M. Kat, «
«Paschen
».
Dogmatisch, exegetisch, liturgisch
'Dogmatisch,eXegetisch;
liturgi~ch gedeelte.
,gedeelte. -'-, Romen en Zonen, Maas1947, 320 blz.,
blz., vollinnenband
vollinilenband Fr. 160.
160. "•
.
eik, 1947,
--
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Steur, Dr K., Drs J. A. Van Dodewaard, Dr A. J. M. Kat, « Kerstmis »,
dogmatisch, exegetisch, liturgisch gedeelte. - Romen en Zonen, Maaseik, 1946, 200 blz., vollinnenband Fr. 160.
Steur, Dr K., Drs J. A. Van Dodewaard, Dr A. J. M. Kat, « Pinksteren »,
dogmatisch, exegetisch, liturgisch gedeelte. - Romen en Zonen, Maaseik, 1947, 240 blz., vollinnenband Fr. 160.
Suhard, S. Em. Le Cardinal, Archevêque de Paris, « Essor au déclin de
l'Eglise ? ». - La Pensée Catholique, Luik, 1947, 90 blz., Fr. 20.
Tate, G. H. H., « Mammals of eastern Asia ». - The Macmillan Cy, NewYork-Londen, 1947, 366 blz., £ 0.20.
Taylor, A. E., « Does God exist ? ». - Macmillan and Co, Londen, 1947, 172
blz., £ 7/16.
Taymans d'Eypernon, Fr., S.J. « Les paradoxes du boudhisme ». - Museum
Lessianum, section philosophique, no 26, Edition Universelle, Brussel,
1947, XVI-312 blz.
Thibon, Gustave, « La vie à deux ». Pages choisies et pensées inédites sur
l'amour et le mariage. -- Editions Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel, 1947, 104 blz.
Thyssen, Dr F., « Het godsdienstig gesprek ». - Het Spectrum, UtrechtBrussel, 1947, 44 blz.
Tichelen, Dr Th. Van -, < Judas de Machabeër » (167-161 v. J.C.) . - 't Groeit,
Antwerpen, z. j. (1947) , 117 blz., ingen. Fr. 60, geb. Fr. 80.
Troisfontaines, Roger, « A la rencontre de Gabriël Marcel ». -- La Sixaine,
Brussel, 1947, 47 blz.
Veen, Piet van -, « Paulus de zwoeger Gods ». - Romen en Zonen, RoermondMaaseik, 1946, 120 blz., ingen. Fr. 35, geb. Fr. 50.
Velde, Prof. Dr A. J. J. Van de -, « Herinnering aan de ontdekkingen van
Claude Bernard (1846) , Victor Regnault (1846) , Walthère Spring (1896) »
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1946, 26 blz., Fr. 25.
Vercauteren, August, « Pygmalion ». - J. Van Vorstenbos, Brussel, 1947,
35 blz., Fr. 30.
Verriest, Gustaaf, « Vier voordrachten over de Wiskunde ». De oneindige getallen, Is de ruimte oneindig, De kwadratuur van den cirkel, Blik op de
moderne algebra. - « Lovanium » Casterman, Doornik, 1946, 167 blz.,
Fr. 60.
Verwey, J. A., « Geen tochtje zonder vrucht ». - Born, Assen, 1947, 160 blz.
Vlekke, Bernard H. M., « Geschiedenis van den indischen Archipel, van het
begin der beschaving tot het doorbreken van de nationale revolutie ». -Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 526 blz., geb. Fr. 195.
Vieujan, Kan. Jean, « Leven naar den geest ». Vertaald door Achiel Leysen,
pr. - De Kinkhoren, Brugge, 1946, 104 blz., ingen. Fr. 60, geb. Fr. 75.
Vooys, Prof. Dr C. G. de -, « Verzamelde letterkundige opstellen ». Nieuwe
bundel. - De Sikkel, Antwerpen, 1947, 285 blz., ingen. Fr. 120,
geb. Fr. 150.
Walschap, Gérard, « Denise ». - 3de druk, P. N. Van Kampen, Amstérdam,
1947, 221 blz.
Wijtzes, Dr J., « Augustinus, de Staat Gods ». - J. H. Kok, Kampen, 1947,
242 blz.
- « Ma joie terrestre ou donc es-tu ? » - Etudes Carmélitaines, Descléede Brouwer, 1947, 350 blz.
- « Evangelie van den H. Marcus ». Nederlandsche tekst bewerkt naar de
vertaling van de monniken van Maredsous. - Beyaert, Brugge, 1947,
69 blz., Fr. 7,50.
- « Feestboek van Postel », - Cruce vincit Caritas, 1947, 153 blz.
« Koninklijke Souvereine Hoofdkamer « De Fonteine ». Alst Past, Bi
apetite. Jaarboek 1945. - De Sikkel, Antwerpen, 1945, 154 blz.
- « L'homme nouveau ». Examen de quelques aspects du problème de
l'humanisme chrétien au lendemain de la guerrg. - Etudes de Pastorale
1. - Nauwelaerts, Leuven, 1947, 296 blz.
- « Leidersboek », uitgave van de K.S.A. Jong-Vlaanderen. - « Di Grael »,
Gent, 1947, 198 blz., Fr. 52.
« Spaar- en lijfrentekas ». - Ministerie van Landsverdediging. Dienst
voor opvoeding in het leger, 1947, 24 blz., Fr. 4.
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IN UW KERK GEEN STOF MEER!
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PAS VERSCHENEN

GODSDIENSTONDERRICHT

EEN NIEUWE REEKS HANDBOEKEN
aangepast aan
DE CATECHISMUS

LEVEN IN CHRISTUS
bezorgd door het Studiecentrum voor Godsdienstige Vorming
in samenwerking onder leiding van D' M. van Caster, S. J.
DEEL I:

CHRISTUS ONZE ZALIGMAKER
DE GENADE EN DE SACRAMENTEN.
DEEL II:

CHRISTUS ONZE GODDELIJKE MEESTER
DE GELOOFSWAARHEDEN.
Elk deel met 12 buitentekstplaten geïllustreerd.
Deel 1.: 128 blz. - 38 Fr. - Deel voor de leraar: 40 Fr.
~
IT.: 160 blz. - 44 Fr. - Deel voor de leraar: 50 Fr.
De inhoud is zeer rijk zonder overladen te zijn, juist en scherp
geformuleerd, Christocentrisch opgebouwd en voortdurend op de
beleving gericht.
De vorm is kenschetsend voor ecn goed «leerboek l). De uitleg,
door de leraar gegeven, wordt op zo'n wijze samengevat, dat de
leerling gemakkelijk terugvindt wat hij moet kennen. De vlotte
zinsbouw, de sobere aanduiding van een voorbeeld of van een
vergelijking en de welgekozen illustratie helpen hem, om zich de
godsdienstleer werkelijk als levensleer eigen te maken.
Hadden de leerboeken voor de profane vakken, gedurende de
vorige jaren, een voorsprong op de godsdiensthandboeken gekregen.
thans is deze voorsprong ingehaald.
Bij het godsdienstonderricht op de preekstoel of in de studiekringen
zijn deze handboeken, bijzonder door bet deel voor de leraar,
dat er telkens bij aansluit, een der meest welkome hulpmiddelen
om een op peil staande uitleg bij de Catechismus te geven.
Voor de ontwikkelde leken zijn ze een handig werktuig tot godsdienstige vorming door eigen studie.
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De Mens
Mens der
der Vreugde
door L. MONDEN S.
J.
S. J.
Mon
Mon Dieu, faites
faites que nous
nous soyons
soyons des
des créateurs
créateurs
de musique,
musique, et
et que notre joie,
joie, dà toutes
toutes les
Zes dines
4mea
qui l'écoutent,
Z'écoutent, serve
servedederendez-vous.
rendez-vous.
qui
P. Claudel.
CZaudel.

een genie
genie van
van de
de vreugde,
vreugde, zoals
zoals er
er een
eengenie
genievan
van
Er bestaat een
de
wetenschap, van
liefde bestaat.
bestaat. ««Er
zijn
de wetenschap,
van de
de kunst
kunst en
en van de liefde
Er zijn
zielen
de gave
gave hebben
hebben om
om overal
overal vreugde
vreugde te
te vinden,
vinden, en
enhaar
haar
zielen die de
achter
als zij
zij heengaan.
heengaan. De
De vreugde
vreugde stroomt
stroomt hun
hun als
als het
het
achter te laten als
ware gelijk lichtstralen
lichtstralen uit
uit de
de vingeren.
vingeren. Louter
Louter in
inhun
huntegenwoortegenwoordigheid,
hun stil
stil gezelschap,
gezelschap, ligt
ligt iets,
iets,waaruit
waaruitmen
menvreugde
vreugde
digheid, in
in hun
kan scheppen
scheppen en
bewaren»» ((11 ).
Zulke mensen
mensen verdienen
verdienen eerst
eerst
kan
en bewaren
) . Zulke
ten volle de
de benaming
benaming:: «« mens der
der vreugde
vreugde ». Het genie
genie isisechter
echter
uitzonderlijke en zeldzame.
zeldzame. Zoals
Zoals wij haar
haar hier
hier willen
willen
steeds het uitzonderlijke
stellen,
de vraag
vraag naar
naar den
den mens
mens der
dervreugde
vreugdeveel
veelbescheibescheistellen, klinkt de
dener,
mens van
van goeden
goeden
dener, maar
maar ook
ook algemener
algemener : bestaat er voor elk mens
wil mogelijkheid
mogelijkheid om
een vreugde
vreugde tetekomen,
komen, die
dieblijvend,
blijvend,
wil
om tot een
opdat zij heel
heel zijn
zijnwezen
wezen
bestendig en omvattend genoeg zou zijn, opdat
met een
een onmiskenbare
onmiskenbare trek
trek van
van blijdschap
blijdschap zou
zoutekenen
tekenen?
?
Psychologen en mensenkenners
mensenkenners schudden
schudden meewarig
meewarig het
het hoofd.
hoofd
bij deze vraag, en zelfs het sprookje, waarin toch de eeuwige erva-bijdezvrag,nlfshtpokjewarinchdugevaring van
van de
de mens
mens besloten
besloten ligt,
ligt,spreekt
spreektzich
zichondubbelzinnig
ondubbelzinnig voor
voor
een
onvatbare grilligheid
grilligheid van
van het
het vreugdeverschijnsel
vreugdeverschijnsel uit
uit:
het
een onvatbare
: het
helpt
de gelukkige
gelukkige bezitter
bezitter ervan
ervan achterna
achterna te
te lopen,
lopen, om
om
helpt niet de
hem
geheim van
van die
die vreugde
vreugde te
te ontfutselen.
ontfutselen. Want
Want men
men kan
kan
hem het geheim
de
vreugde hebben
hebben zonder
lijf tetedragen,
dragen,
de vreugde
zondereen
een hemd
hemd aan
aan zijn
zijn lijf
zoals
men koning
koning kan zijn,
zijn, en
en haar
haarmoeten
moeten missen.
missen. Maar
Maar een
een
zoals men
ofroven
roven en
enaanaanvreugde die
een kledingstuk
kledingstuk zou
zou kopen
kopen of
vreugde
die men als een
de eeuwige
eeuwige illusie
illusieenendedeeeuwige
eeuwigeontgoocheling
ontgoocheling
trekken,
trekken, dat
dat is de
van een even
even begerige
begerige als
alsgemakzuchtige
gemakzuchtige mensheid.
mensheid.

Wezen van
van de
devreugde.
vreugde.
Vreugde
zelfstandige verovering,
verovering, maar
maar steeds
steeds
Vreugde is immers geen zelfstandige
neerslag en weerklank
weerklank van iets anders
anders;; niet iets
iets wat
watmen
men in
inbezit
bezit
neemt, maar
maar het bewustzijn
bewustzijn van iets
iets wat
wat men
men reeds
reeds bezit
bezit;;geen
geen
eigen
wilsdaad maar
vrucht en
gevolg er
er van
van;; geen
geen act,
act,
eigen wilsdaad
maar een
een vrucht
en gevolg
een toestand.
toestand.
maar een
(1) FABER,
FABER, Bethlehem,
Bethlehem, blz.
blz. 425.
4211.
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Het vreugdegevoel is tenslotte niets anders dan het bewustzijn van een wezensverrijking, een worden, een groei : het ervaren
van een wezensbezit als vervulling van een verwachting, als verwerkelijking van wat aan wezensdrang en wezenspotentie in ons
voorafgebeeld lag. Elk worden is dus bron van vreugde, of liever :
elk worden is vreugde, in de mate zelf waarin het echte wezensontplooiing is. Elk bezit baart vreugde, als het tenminste geen
schijnbezit is, maar verrijking over heel de breedte van het wezen.
« La nature nous avertit par un signe précis que notre destination
est atteinte. Ce signe est la joie. -- La joie annonce tou j ours que
la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une
victoire : toute grande joie a un accent triomphal. Partout
ou il y a joie, il y a création : plus riche est la création, plus profonde est la joie » ( 1 ).
Daaruit volgt dat de mens eigenlijk geen vreugde kan
h e b b e n, in de zin van een voltooid en afgewerkt iets, dat buiten
hem bestaat, en dat hij maar zou hoeven te grijpen of zich toe te
eigenen, maar dat hij enkel vreugde kan z i j n. Dat men geen
vreugde koopt, maar enkel tot vreugde groeit, enkel vreugde
wordt. Daarom is de vreugde van het kind zo onverwoestbaar,
omdat de groeikracht van het leven sterker is dan alles ; en uit
zich die vreugde het zuiverst in het spel, waar het kind in harmonische volheid zijn groei uitviert. Daarom ook heeft het geen
zin, door genietingen van buiten af de vreugde geleidelijk tot
de kern van een ziel te laten doordringen. Slechts van uit de
innerlijke kern zal de vreugde geleidelijk kunnen uitdeinen en
steeds bredere domeinen van ziel en zinnen kunnen doorzonnen
en overstralen.
En daaruit volgt dan weer dat de vreugdecapaciteit van elk
mens verschillend is. Zij is afhankelijk van de mogelijkheden
en talenten die in hem sluimeren, van de harmonie die tussen
lichaam en geest in hem heerst ; zij staat in evenredigheid tot
de afmetingen van zijn persoonlijkheid en de vlucht die zijn
verlangens durven te nemen. Maar evenzeer is zij afhankelijk
van de mate waarin hij met zijn vrije activiteit aan die wezensaanleg beantwoordt, en door die actuering zelf verdere mogelijkheden opent. Op elk ogenblik van zijn bestaan verruimt de mens
zijn bekwaamheid tot vreugde of verengt en verminkt hij ze.
Het kan zo ver met hem komen, dat hij zich definitief voor elke
totale vreugde gesloten heeft, en nog slechts vatbaar is voor
partiële, gehalveerde genietingen. Of hij kan zich integendeel
zo mateloos geopend hebben voor de blijdschap, dat pijn en lij den
hem als het ware niet meer kunnen genaken en onweerstaanbaar
(1) H. BERGSON, L'énergie spirituelle, blz. 24-25.

MENS DER
DER VREUGDE
VREUGDE
DE MENS

115

in de
de stroom
stroom van
van zijn
zijnvreugde
vreugdeworden
wordenmeegevoerd.
meegevoerd. Karakter
Karakter en
en
omstandigheden,
ervaringen, ontmoetingen
ontmoetingen en
en
omstandigheden, gebeurtenissen
gebeurtenissen en ervaringen,
eenzaamheid
vreugde een
eenpersoonlijk,
persoonlijk, onveronvereenzaamheid kunnen
kunnen aan
aan zijn vreugde
vangbaar
eigen nuancering
nuancering in
in eigen
eigentoonaard
toonaard: :
vangbaar accent
accent geven, een eigen
ofweemoedige
weemoedige vertedering,
vertedering, van
van kinderkinderschalkse guitigheid
guitigheid of
van schalkse
glimlachende wijsheid,
helle jubel
jubel of
of
lijke onbezorgdheid
onbezorgdheid of
of glimlachende
wijsheid, van
van helle
verhelderde
zwijgende verrukking
verrukking of
offluisterende
fluisterende
verhelderde smart,
smart, van zwijgende
kunnen die
die vreugde
vreugde ook
ook vervlakken
vervlakken tot
tot een
een
zaligheid. Maar
zaligheid.
Maar zij
zij kunnen
vette schaterlach of
of een
een stereotiep
stereotiep geschminkte
geschminkte glimlach,
glimlach, haar
haar tot
tot
een
harde spotlach
spotlach verruwen
verruwen of haar
haar verkrampen
verkrampen tot
tot een
eenhyshyseen harde
In de
de eigen
eigenklank
klankvan
vanzijn
zijnvreugde
vreugdeopenbaart
openbaart
terische grijns.
terische
grijns. In
de mens wellicht het
het diepst
diepst zijn
zijnwezen.
wezen.Het
Hetgehalte
gehaltevan
vanzijn
zijnblij
blijddgehalte weer
weer van
van zijn
zijn leven.
leven. De
De mens
mens isiswaard
waar,l
schap
schap geeft het gehalte
lach waard
waard is.
is.
wat zijn lach
verder gaan
gaan in
inonze
onzegevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen en
en
Moeten we
Moeten
we nog verder
zeggen
dat elk mens de vreugde
vreugde heeft die
die hij
hij ver
die n t ?? Dit
zeggen dat
verdient
besluit schijnt
in tegenspraak
tegenspraak te
te zijn
zijnmet
metdedeondervinding
ondervindingvan
van
besluit
schijnt in
elke
dag, en toch
toch isishet
hetonontkoombaar.
onontkoombaar. In
In de
de mate
mate waarin
waarin zijn
zijn
elke dag,
groei vrij is, waarin hij er verantwoordelijk voor staat, draagt degroeivjs,wanhertodlijkvsa,rgtde
verantwoordelijkheid voor
vreugde. Zeker,
Zeker, die
die vrijvrijmens ook verantwoordelijkheid
voor zijn vreugde.
ingedijkt binnen
binnen een
een erfelijk
heid en verantwoordelijkheid worden ingedijkt
bepaald temperament ; ze worden bovendien beïnvloed en getem-bepaldtmrn;zewodbvinïloedgtmperd door opvoeding,
opvoeding, omstandigheden,
omstandigheden, gewoonten
gewoonten en driften.
driften. Zo
Zo
perd
van een
een mens
mensgehinderd
gehinderdofofbevorderd
bevorderdworden
worden
zal ook de vreugde
vreugde van
door
zwak zenuwgestel,
zenuwgestel, een
een gezond
gezond of
ofziek
zieklichaam
lichaam; ;
door een
een sterk of zwak
ze
zal krachtig
krachtig groeien
groeien in
in een
een zonnige
zonnige atmosfeer
atmosfeer of
of armtierig
armtierig
ze zal
ja, zelfs
zelfs inindedekiem
kiemverstikt
verstiktworden
wordensoms,
soms, door
door een
een
kwijnen, ja,
hardvochtige
geestdodend werk of
of een
eenneerhalend
neerhalend
hardvochtige opvoeding,
opvoeding, een geestdodend
Maar evenals
elk mens
mens vrijheid
vrijheid genoeg
genoegbewaart
bewaartom
om
milieu.
milieu. Maar
evenals bijna elk
zijn bestaan
bestaan
ondanks
gestalte en
en physionomie
physionomie van
van zijn
ondanks alles
alles de
de eigen gestalte
bepalen, zo zal hij ook
ook in
in laatste
laatste instantie
instantieaansprakelijk
aansprakelijkblijven
blijven
te bepalen,
voor het gehalte en
en de
de diepte
diepte van
van zijn
zijnblijdschap.
blijdschap.
voor
Iemand
vreugde opvoeden
opvoeden kan
kan dan
dan ook
ook alleen
alleenbetekenen
betekenen :
Iemand tot vreugde
helpen, in alles
alles wat
wat hij
hijdoet
doeten
enzegt
zegtenendenkt
denktenenliefheef
liefheeft,
hem
hem te helpen,
t,
zijn;; zijn
zijn belangstelling
belangstelling volvolgeheel en onverminderd
onverminderd zichzelf
geheel
zichzelf te
te zijn
werkelijk belang
belang;
deruimten
ruimten
komen te doen samenvallen met zijn werkelijk
komen
; de
van zijn ziel steeds
steeds wijder
wijder open
open te
te gooien,
gooien, maar
maar tegelijk
tegelijkzijn
zijngroei
groei
in die
die ruimten
ruimten sterker,
sterker, rechter
rechter en
en zuiverder
zuiverder te
temaken,
maken, d.w.z.
d.w.z. erer
voor te zorgen,
zorgen, dat
dat alles
alles wat
watniet
niettot
totzijn
zijnpersoonskern
persoonskernbehoort,
behoort,
voor
onverbiddellijk
deze persoonskern
persoonskern
onverbiddelli j kzou
zouworden
worden weggesnoeid,
weggesnoeid, zodat deze
zich onbelemmerd
onbelemmerd in eigen
eigen groeirichting
groeirichtingzou
zoukunnen
kunnenontplooien.
ontplooien.
vrij mens
mens maken.
maken. Opvoeding
Opvoeding
Opvoeden
Opvoeden betekent
betekent :: iemand
iemand tot een vrij
vreugde kan
kan alleen
alleen betekenen
betekenen : iemand
iemand vrij
vrij maken
maken voor
voor de
de
tot vreugde
vreugde.
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kunnen thans de vraag
vraag naar
naar den
den mens
mens der
der vreugde
vreugde heel
heel
Wij kunnen
nauwkeuriger omschrijven.
omschrijven. Uit
we reeds
reedszeiden,
zeiden, blijkt
blijkt
wat nauwkeuriger
Uit wat we
niet om
om een
een kwestie
kwestievan
vankarakter
karakterkan
kangaan,
gaan,
duidelijk dat het hier niet
of om
om een
een zo hoog
hoog mogelijk opgedreven
opgedreven som
somvan
van4zc kleine vreugvreughem, die
die uit
uit de
de
den ».
». Blijvende vreugde kan alleen het lot zijn van hem,
in de
de vrije
vrijeontplooiing
ontplooiing
zijn persoonlijkheid,
persoonlijkheid, in
innerlijkste kern van zijn
maardan
danook
ookvolstrekt
volstrektalles,
alles,tottot
een'
van zijn
zijn wezen,
wezen, alles,
alles, maar
van
eerar
groeikracht, tot een
een wezensontplooiing
wezensontplooiing kan
kan maken.
maken. Gesteld
Gesteld van
van
groeikracht,
de concrete
concrete conjunctuur
conjunctuur van
moet de
de vraag
vraag dan
dan ook
ook
uit de
van de
de tijd, moet
luiden :: hoe
hoe kan
kande
dechaos
chaosvan
vande
dehedendaagse
hedendaagsemensheid,
mensheid,
als volgt luiden
haar angst,
angst, onzekerheid,
onzekerheid, vernieling
vernieling en
en rouw,
rouw, met
met de
deontontal haar
met al
beringen van
heden en de
de dreiging
dreiging van
van de
detoekomst,
toekomst, hoe
hoe kan
kan
beringen
van het heden
alles, voor
voor elk
elk persoon
persoon en
enelke
elkegemeenschap,
gemeenschap,geheel
geheelen
enonvooronvoordit alles,
verrijking en
en een
een groei
groei worden
worden gemaakt
gemaakt?
Is
waardelijk tot
waardelijk
tot een verrijking
? Is
mogelijk al
al deze
deze schijnbare
schijnbare verliesposten
verliesposten tot
totlevenskapitaal
levenskapitaal
het mogelijk
zetten ? Bestaat
Bestaat er
er een
een steen
steen der
derwijzen,
wijzen,die
diehet
hetduistere,
duistere,
om
om te zetten
matte lood
lood van onze
onze armoede
armoede en onze
onze smarten
smarten om
om kan
kan toveren
toveren
matte
het glanzende
glanzende goud van
van de
de vreugde
vreugde ??
tot het

Voorwaarden
blijvende vreugde.
vreugde.
Voorwaarden tot blijvende
Het is duidelijk
duidelijk dat
dat een
een wereldbeschouwing,
wereldbeschouwing, die
die op
op deze
deze vraag
vraag
een
bevestigend antwoord
antwoord geven wil,
wil, ook
ookde
dewelbepaalde
welbepaaldepraepraeeen bevestigend
alleen dergelijke
dergelijke levenshouding
levenshouding
missen moet aanvaarden,
aanvaarden, waaruit alleen
volgen
kan. De
De grondtrekken
grondtrekken van
van zulk
zulkeen
eenwereldbeschouwing
wereldbeschouwing
volgen kan.
zouden
we willen aflijnen.
zouden we
aflijnen. We
We menen
menen ze
ze tot
totdrie
drietetekunnen
kunnenherherleiden.
waarin
De
eerste voorwaarde
voorwaarde voor
voor een
eenlevensbeschouwing
levensbeschouwing waarin
De eerste
plaats zou
zou zijn voor blijvende vreugde
vreugde lijkt ons wel deze
deze te
te zijn
zijn: :
en t tra
ran
dat
aan 's
's mensen
mensen bestaan
n ss-..
dat aan
bestaaneen
eendit
dit l1ee vven
c end
zinmoet
moetworden
wordentoegekend.
toegekend. Als
Als ons
onsbestaan
bestaan
e n d ere
e r e n ddee zin
ingemuurd
of alleen
alleen
ingemuurd blijft
blijft binnen de perken van zijn tijdelijkheid, of
in de
de ruimere,
ruimere, maar
maar evenzeer
evenzeer beperkte
beperkte tijdelijkheid
tijdelijkheid van
van de menmenselijke gemeenschap
gemeenschap zich overleven kan, dan
dan hebben
hebben de
de tragische
tragische
kern van
van onze
onze exisexisphilosophieën
philosophieëngelijk,
gelijk,als
als zij
zij zeggen
zeggen dat
dat de kern
is, wanhoop
wanhoop en
en walg.
walg. Gevangene
Gevangene te zijn
zijn van
van de
detijd
tijd
tentie
tentie angst is,
tussen
ontvangenis en
dood, nergens
groeien dan
dan naa
naarr
tussen ontvangenis
en dood,
nergens heen
heen te groeien
volslagen vernietiging, en tegelijk op elk ogenblik die nutteloos-volsagenrit, ljkopegnbidutlosgroeien in al
al hare
hare bitterheid
bitterheid te
te
heid
onzinnigheid van
heid en onzinnigheid
van zijn
zijn groeien
proeven,
de eigen
eigen tijdelijkheid
tijdelijkheidoverschouwt
overschouwt
proeven, omdat
omdat het
het bewustzijn de
in de
de innerlijkste
innerlijksteduur
duurvan
vanhet
hetbestaan
bestaan
en beheerst,
beheerst, moet dit niet in
een
wanhoop en walg
walg brengen,
brengen, die
die elke
elke ware
warevreugde
vreugdeuitsluit
uitsluit??
een wanhoop
Wat men
gelieft te
te noemen,
noemen, kan
kan alleen
alleen nog
nogmaar
maar
men dan nog vreugde gelieft
een ogenblik
ogenblik vergetelheid zijn, een
eentoevallige
toevalligeverstrooidheid
verstrooidheidvan
van
zijn wanhoop
wanhoop of een
een gelukkige
gelukkige inconsequentie.
inconsequentie. Zelfs
de kleine
kleine
Zelfs de
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vreugden, waaraan
dan in
in een
eenradeloze
radeloze ««carpe
diem»»vreugden,
waaraan men
men zich dan
carpe diem
stemming
vastklampen, kan
kan men
men niet
nietmeer
meeronvermengd
onvermengd
stemming wil
wil vastklampen,
mens, die
die vreugde
vreugde draagt
draagt in
in de
dekern
kern
genieten. Want
genieten.
Want terwijl
terwijl de mens,
bestaan, aan
aan vele
vele kleine
kleinevreugden
vreugden kan
kan verzaken,
verzaken, zonder
zonder
van zijn bestaan,
dat
er zijn
zijn vatbaarheid
vatbaarheid voor
voor verliest
verliest of er
er zich
zich voor
voor moet
moet
dat hij er
afstompen,
zijn kern
kern wanhopige
wanhopige en
entroosteloze
troosteloze mens
mens
afstompen, zal
zal de
de in zijn
slechts
de periphere
periphere vreugden
vreugden kunnen
kunnen genieten
de mate
mate
slechts van de
genieten in de
zich afstompt
afstompt voor
voor zijn
zijn diepere
diepere ik
iken
ende
dekern-wanhoop
kern-wanhoop
waarin hij zich
stralen. Juist
Juistdie
die
belet naar de oppervlakte door
door te
te dringen en uit te stralen.
opgejaagde
zichzelf belet
belet echter
echtereen
eenwerkelijk
werkelijkgenieten
genieten
opgejaagde vlucht uit zichzelf
fijnevruchten
vruchten
van
de kleine
kleine vreugden,
vreugden, omdat
omdat men
niet als
als fijne
van de
men ze niet
een wilde
wilde gelukshonger
gelukshonger er zich
zich op
op
schroomvol
schroomvol plukt,
plukt, maar
maar met
met een
werpt, haastig
haastig en driftig
driftig toegrijpt,
toegrijpt, en
enzozodededelikaatste
delikaatsteonder
onder
werpt,
zijn handen.
handen. Slechts
Slechts de
deruwere
ruweregeniegeniedeze
deze vreugden
vreugden stukslaat in zijn
tingen
van de zinnen
zinnen en de
de wilde
wilde roes
roes der
der driften
driften zijn
zijn hard
hard en
en
tingen van
brutaal genoeg
te springen
springen onder
onder zulk
zulk een
een heftige
heftige
brutaal
genoeg om
om niet
niet stuk te
de minste
minste inspanning,
inspanning, en
en
greep.
vergen daarenboven
daarenboven niet
greep. Ze vergen
niet de
schenken,
de meest
meest radikale
radikale ververschenken, voor enkele ogenblikken althans, de
Daarom wordt de
de vreugdeloze
vreugdeloze mens,
mens, de
deingemetselde
ingemetselde
getelheid. Daarom
getelheid.
van deze aarde,
aarde, als vanzelf naar
naar die
die genietingen
genietingen gedreven.
gedreven. Tenzij
Tenzij
te edel
edel daarvoor
daarvoor is,
is, en
en er
erde
devoorkeur
voorkeur aan
aan geeft
geeftzijn
zijnwanhoop
wanhoop
hij te
te verbergen
verbergen achter het
het aristocratisch
aristocratisch masker
masker van
van een
een glimlach.
glimlach.
het voor-christelijke
voor-christelijkeheidendom,
heidendom, geldt
geldtvoor
voor
Meer nog dan van het
Meer
woord van
van Chesterton
Chesterton:: ««Voor
den heiden
heiden
deze
modernen het
deze modernen
het woord
Voor den
de kleine
kleine dingen
dingen even
even liefelijk
liefelijkals
alsde
debeekjes
beekjesdie
dieontspringen
ontspringen
zijn de
uit het
het gebergte
gebergte;; maar
maar de
grote dingen
dingen zijn
bitter als
als de
de
uit
de grote
zijn zo bitter
zee» ((1).
1 ).
Wellicht zijn
niet zoveel
zoveel mensen,
mensen, die
die bewust,
bewust, en
endieper
dieper
Wellicht
zijn er niet
dan
hun levenshouding
levenshouding aan deze
deze tragische
dan alleen uit mode, zich in hun
philosophieën inspireren.
bij wie
wie
philosophieën
inspireren.Maar
Maardes
destete talrijker
talrijker zijn
zijn zij, bij
de transcendente
transcendente zin van hun
hun bestaan,
bestaan, ook
ook al
al aanvaarden
aanvaarden zij
zij hem
hem
hun leven.
leven. Niet
Niet
theoretisch, geen
theoretisch,
geen practische
practische rol
rol meer
meer speelt
speelt in hun
uit principe, maar door
door geestelijke afstomping,
afstomping, door
door de
debanaliteit
banaliteit
hun gemoedsleven
gemoedsleven en
het horizontloze
horizontloze van
van het
hetdagelijks
dagelijks
van hun
van
en het
bestaan, komen
dezelfde levenshouding
levenshouding:: ook
ook zij ««zijn
bestaan,
komen zij
zij tot dezelfde
zijn eerr
toe gedwongen, vrolijk gestemd te zijn over de kleine dingen,toegdwn,vrlijkstemdznovrklieg,
maar
droevig over
over de
de grote
grote:..
Vreugdeloosheid van
van een
eenwereld
wereld
maar droevig
». Vreugdeloosheid
die
uitsluitend door
door het
het economische
economische beheerst
beheerst wordt
wordt ;; vreugdevreugdedie uitsluitend
loosheid
oerwoud, waar elk
elk de
de vertwijfelde
vertwijfelde en
enkommerkommerloosheid van
van het oerwoud,
levert om
om een
een kortstondig
kortstondig en
enbedreigd
bedreigd bestaan
bestaan;
groter
volle strijd levert
; groter
vreugdeloosheid nog
marxistische wereldbeeld,
wereldbeeld, waar het
het
vreugdeloosheid
nog van
van het marxistische
menselijk
bestaan geheel
geheel genivelleerd
genivelleerd wordt
een anoniem
anoniem
menselijk bestaan
wordt tot een
raderwerk in de
de donkere
donkere wenteling
wenteling der
dergeschiedenis.
geschiedenis.
raderwerk
(1) CHESTERTON,
CHESTERTON, Orthodoxie,
bl~.
(1)
Orthodoxie, laatste blz.
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Waar integendeel een transcendente zin van het bestaan niet
alleen aanvaard, maar ook beleefd wordt, daar verdwijnt de
tragiek van het bewuste oud-worden en van de vergankelijkheid.
De curve van lichamelijke bloei en neergang blijft bestaan, maar
de persoonlijkheidsgroei blijft niet gebonden aan die wisseling
van levensseizoenen. Ook waar het lichaam naar Winter en dood
gaat, draagt de ziel in zich de zekerheid van een ononderbroken
groei en van een ontwaken in vreugde, aan de overzijde van elk
sterven, in de bestendiging van een nieuwe en eeuwige Lente.
Op die eeuwige volheid van vreugde staat dan heel het
bestaan, in zijn voortdurende ontwikkeling, gespannen als op
het mysterie van zijn vervulling en bestendiging. Elke vreugde
van het aardse leven zal daardoor vermengd zijn met een onvoldaanheid. Het bewustzijn van elk bereiken zal tegelijk bewustzijn
van onvolkomenheid zijn. Maar van een onvolkomenheid als spanning, als dynamisme, als verwachting en groei. Zo wordt de
onvoldaanheid zelf bron van vreugde, omdat zij « verwachting »
wordt. De mogelijkheid, ja, de zekerheid van het uiteindelijk
bereiken, die zij ondanks bedreiging van tegenstand en moeilijkheden, ondanks hardheid van strijd en ervaring van eigen zwakheid, blijft bewaren, geeft aan deze vreugde het eigen kenmerk
van de « hoop » waardoor zij staat tegenover de rustende volheid
van bereiken, die « zaligheid » zal heten. En juist het door de
tijdelijkheid van onze groei heen wisselend aspect van deze verwachting, van het tere morgenlijke begin langs de volle spanningsdrift der middaghoogte tot de serene, stilgewordene, en toch
zo vol hunkerende nabijheid van de levensavond, juist dat wisselend aspect bepaalt het spel van dagen en seizoenen in onze menselijke vreugde.
Het is echter niet voldoende, om een blijvende vreugde te
grondvesten, een transcendente zin aan dit aardse leven toe te
en dit is de tweede voorkennen. Deze transcendentie moet
de gerichtheid zijn van een
waarde van elke blijvende vreugde
persoonlijke liefde, en van een liefde die zingevend is voor elke
daad, voor elk moment van het menselijk bestaan.
De groei van een mens is immers geestelijke wording, is dus
in zijn wezen liefde en kan slechts uitgaan naar een persoon. Als
ook dingen een mens kunnen verrijken, dan is het enkel als weg
naar een persoonlijke gemeenschap, of als boodschap ervan. Heeft
het leven dus een transcendente zin, dan moet deze transcendentie,
als zingevend aan heel het bestaan, ook een op een persoon gerichte
liefde zijn. Om werkelijk een gestadige en volledig menselijke
groei, en dus een onuitputtelijke bron van vreugde te zijn, mag
ons leven derhalve geen eenzame monoloog blijven, maar moet
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het noodzakelijk een ontmoeting, een voortdurende samenspraak,
en wel uiteindelijk een samenspraak met een persoonlijke God
zijn. Slechts als elke levensdaad van uit dit gesprek zijn waarde
en betekenis erlangt, kan zij ook een blijvende en onvoorwaardelijke vreugde voeden. Zoals de dingen dan alleen als boodschap
van en als weg nààr een persoon in onze levensgroei, en bijgevolg
ook in onze vreugde kunnen ingeschakeld worden, zo zal op haar
beurt elke op den mens gerichte liefde slechts dan een onvoorwaardelijke vreugde wettigen, als zij gezien en beleefd wordt als
boodschap van of weg naar Gods liefde, als aanzet of als echo
van deze diepste liefdezang.
Samenvattend mogen we zeggen : slechts daar kan blijvende
vreugde zijn, waar het leven opgevat wordt als een roeping,
als een gesprek met Gods liefde, waarin ons spreken immer slechts
antwoord is, nooit willekeurige alleenspraak of trotse declamatie.
Elke levensopvatting die het leven tot een monoloog beperkt,
verzegelt door het feit zelf de bronnen van de blijvende vreugde.
Wel kan zij, zoals in de verschillende vormen van Nietzscheaans
vitalisme het geval is, de vreugde van die eenzame declamatie tot
onstuimig geweld en indrukwekkende sensatie opdrijven. Daarmee
verandert die vreugde echter niet van natuur ; zij blijft geweld
van de oppervlakte, een som van « kleine vreugden », zij het dan
ook in het meer dan levensgrote. Uit de kern van de existentie
vermag zij de eenzaamheid en hulpeloosheid van het geworpenzijn in dit bestaan niet te verbannen. Geweld trouwens en luidruchtigheid van een vreugde zijn reeds een bedenkelijk teken
voor het gehalte ervan ; laten wij toch nooit heftigheid en diepte
van een ontroering met elkaar verwarren : gewoonlijk staan zij
in omgekeerde evenredigheid tot elkaar. Diepe vreugde, zoals
diep lijden of diepe liefde, zoals elke grote en diepe zieleri j kdom,
maakt de mens stil. Slechts armoede en oppervlakkigheid moete n
trachten door luidruchtige uitbundigheid hun onbenulligheid te
camoufleren en door schreeuwerigheid de aandacht op zich te
trekken.
Niet alleen het verschrompelen van het leven tot een monoloog, ook het beperken ervan tot een gesprek met zijn medemens
sluit elke blijvende vreugde uit. Die vreugde zal immers steeds
broos en bedreigd blijven als de liefde zelf waarop ze bouwt ;
evenzeer als die liefde zal zij overgeleverd zijn aan het toeval,
aan de willekeur en de wankelbaarheid van het mensenhart, aan
wisselvalligheid, rouw, ontgoocheling en verraad.
Alleen het aanvaarden van het leven als een goddelijke roeping kan alles in 's mensen bestaan tot vreugde maken, omdat
geen enkele levensconjunctuur nog zijn groei kan remmen of als
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een blind fatum hem kan verpletteren,
verpletteren, maar
maar integendeel
integendeel elk
elkogenogen~
blik hem de boodschap
blik
boodschap brengt van
van een
een onvergankelijke,
onvergankelijke, onwanonwani mmer hem aansprekende en uitnodigende liefde. ««Chaque
kelbare, immer
Chaque
minute est l'élue,
l'élue, la
la fiancée du
du Seigneur
Seigneur»» ((1).
minute
1 ) . Slechts tegenover
een God
die in de volle zin
o orr zie
een
God die
zin van
van het
het woord
woord VVoo
n i g hei d
z i enigheid
is, kan
kan de
de mens
mensde
deonvoorwaardelijke
onvoorwaardelijkeonbezorgdheid
onbezorgdheid hebben
hebben van
van
de
leliën des velds en de
de vogelen
vogelen des
des hemels,
hemels, door
door geen
geen angst
angst of
of
de leliën
zorg meer bedreigd,
bedreigd, door geen lijden ontredderd,
ontredderd, door
door geen
geen rouw
rouw
verpletterd, omdat
omdat de
de Vader
Vader in den hemel
hemel voor Hem
Hem zorgt
zorgt en
en er
er
verpletterd,
hem niets
niets kan overkomen,
wat in den
hem
overkomen, wat
den weg
weg zou
zou staan
staan van
van zijn
zijn
liefde, niets wat hem beletten zou op ieder ogenblik inniger thuis liefd,ntswahmbezoupidrgnblkethuis
te zijn
zijn bij
bij God
God en
en zijn
zijn geest
geest en
en leven
leven te
te laten
laten rusten
rusten in
indiens
diens
Vaderhanden.
Niets, zelfs
zelfs het
hetlijden
lijdenniet.
niet.Want
Wanthoezeer
hoezeerhet
hethem
hemook
ookbeklemt,
beklemt,
ook, uiterlijk
uiterlijk gezien,
gezien, als
als verminking
verminking en
en verarverarhoezeer het hem ook,
ming voorkomt,
voorkomt, steeds
door betrouwend
betrouwend geloof en liefdeliefdesteeds kan hij, door
volle
nieuw en rijker woord,
woord, of tot
tot een
een
volle aanvaarding,
aanvaarding, het
het tot
tot een
een nieuw
zijn bestaansgesprek
bestaansgesprek met
met Gods
Gods liefde.
liefde.
inniger
maken in zijn
inniger zwijgen maken
En het komt er weinig op
op aan,
aan, of
of dit
ditlijden
lijdenhem
hemdoor
door zijn
zijneigen
eigen
lichaam, door onverwachte of ongewilde
ongewilde gebeurtenissen
gebeurtenissenen
enomstanomstandigheden overkomt,
overkomt,of
of door
door de
de zwakheid,
digheden
zwakheid, de
de boosheid
boosheid en het
het
onrecht
van die
die boosheid
boosheid in
inhem
hemmaar
maar
onrecht van
van anderen.
anderen. Als
Als de pijn van
tot liefde wordt
wordt omgezet,
omgezet, dan is zij
zij meteen
meteen vreugde
vreugde geworden
geworden ::
c Aime tou
toujours,
enfant peureux,
peureux,
j ours, va,
va, pauvre
pauvre enfant
bonheur pour être heureux
heureux»» ((2).
on n'a pas besoin de bonheur
2) .
.

En een
een lijden
lij den dat
dat tot
totde
deongenaakbare
ongenaakbare vrijheid
vrijheid van
van die
diediepste
diepste
liefde zou kunnen
kunnen doordringen,
doordringen, om
of te
teververom haar
haar aan
aan te
te tasten of
woesten,
deze aarde
aarde niet.
zijn liefde
liefde
woesten, zulk
zulk lijden
lijden bestaat
bestaat op
op deze
niet. Als zijn
genoeg is om
om de
de proef
proef van
van het
het lijden
lijden te
tedoorstaan,
doorstaan, dan
dan zal
zal
sterk genoeg
de
integendeel door
door dit
dit lijden
lijden wellicht
wellicht het
het sterkst
sterkstgroeien
groeien
de mens integendeel
de rijpste
rijpste vreugde
vreugde smaken.
smaken. Reeds
Reeds in
in de
de menselijke
menselijke liefde
liefde
en dus de
van een
een genegenheid,
genegenheid, die, omdat zij het
het lijlijzien we dat verinnigen van
den moet doorworstelen, gedwongen wordt, al haar krachten
krachten samen
samen
tot de
de laatste
laatstereserves
reservesvan
vanhaar
haargeestelijke
geestelijkegeef
geefkracht
te ballen en tot
kracht
te zetten.
zetten. Hoe
Hoe wordt
wordt b.v.
b.V. de
deeenheid
eenheid van
vandedehuwelijksliefde
huwelijksliefde
in te
vooral door
samen gedragen
gedragen leed
leed tot
tot een
eenrijpheid
rijpheidgebracht,
gebracht,
vooral
door het samen
die zij
zij bij
bij de
devervoering
vervoering van
van het
heteerste
eersteontmoeten
ontmoeten niet
niet eens
eens
die
vermoeden
kon. Hoeveel
Hoeveel meer
meer nog zal de
vermoeden kon..
de verdiepende
verdiepende kracht
kracht van
van
lijden inwerken
inwerken op
op de
delevensomvattende
levensomvattende spanning
spanning van
van heel
heel
het lijden
naar God,
God, en
en op
op de
de vreugde
vreugde die
die daaraan
daaraan ontspringt.
ontspringt.
ons wezen naar
(1)
L'échelle de
de Jacob,
(1) G.
G. THIBON,
THIBON, L'êCheUe
Jacob, blz.
blz. 27
27
(2)
(2) MARIE
MARIE NOEL.
NOEL.
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Wat aldus
aldus voor
voor elk persoon
persoon geldt,
geldt, is ook
ook waar
waar voor
voor de
de hele
hele
Wat
kan de
de blijvende,
blijvende, onverstoorbare
onverstoorbare vreugde
vreugde
gemeenschap. Ook
gemeenschap.
Ook zij
zij kan
eerst
kennen, als
zij niet
nietlanger
langereen
eenwild
wilddooreenkrielen
dooreenkrielen blijft
blijft
eerst kennen,
als zij
van
individuele belangen,
belangen, een
een verward
verward door
doorelkaar
elkaarschreeuwen
schreeuwen
van individuele
en een
een jacht
jachtop
oponmiddellijke
onmiddellijke genietingen,
genietingen, maar
maarook
ook
van driften en
haar
bestaan als
een roeping
roeping aanvaardt,
aanvaardt, als het
het vervullen
vervullen van
van
haar bestaan
als een
een
taak in trouw
trouwen
liefde, als
als een
een dienst van
God en
de
een taak
en liefde,
van God
en als de
harmonische familieverhouding
familieverhouding van
van kinderen
kinderen onder
ondereenzelf
eenzelfden
harmonische
den
Vader.
Maar zelfs als
als de
de gemeenschap
gemeenschap die
die taak
taak verloochent
verloochent en
en haar
haar
Maar
bestemming
zij met
met heel
heelde
dezwaarte
zwaartevan
van
bestemming ontrouw
ontrouw wordt,
wordt, zelfs als zij
haar egoïsme en haar verwording op de vreugde
vreugde van
van den
den enkeling
enkeling
gaat
wegen, dan
dan nog kan
kan ze
ze deze
deze niet
nietverwoesten,
verwoesten, kan
kan ze
ze haa
haarr
gaat wegen,
niet eens wezenlijk aantasten, omdat ze nooit met haar vernielendenietswzljkaen,omdtziharvenld
kracht kan
ziel waar
waar liefde
liefde
kracht
kan doordringen
doordringentot
tot die
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kern van
van zijn
zijn ziel
waakt,
dan de dood.
dood. Al haar
haar rumoer
rumoer zal slechts
slechts de
de stilte
stilte
waakt, sterker
sterker dan
kunnen verhogen
aanbiddend en minnend
minnend zwijgen
zwijgen dat
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kunnen
verhogen van
van het aanbiddend
daar heerst.
er, ook
ook in deze
deze opvatting
opvatting van het
het leven
leven als
als een
een
Toch
Toch blijft
blijft er,
goddelijke rOèping,
bedreiging tegen
de vreugde.
vreugde. De
De onbeonbegoddelijke
roeping, één
één bedreiging
tegen de
van ons
ons beminnen
beminnen ;; het
het immer
immer mogelijke,
mogelijke, het
het
stendigheid
stendigheid zelf
zelf van
zo vaak
vaak werkelijke
werkelijke verraad
verraad tegenover
tegenover Gods
Gods liefde,
liefde, het
het kwaad.
kwaad.
zo
Wat is zonde
zonde anders
anders dan
dan een
eenmoedwillige
moedwillige zelfverminking
zelfverminking ;; het
het
Wat
doden,
kleine vreugde,
vreugde, van de
de grote
grote vreugde
vreugde in
in
doden, omwille
omwille van
van een
een kleine
den mens ;; het bewust
bewust zich
zich vastklampen
vastklampen aan
aan een
eenillusorische
illusorischegroei,
groei,
en een
een loslaten
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daarvoor van
van zijn
zijnechte
echterijkdom
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hetafbreken
afbreken
gesprek met
met God,
God, en
en het
hetvrijwillig
vrijwilligverschrompelen
verschrompelen van
van
van het gesprek
van
het bestaan
bestaan tot
totonvruchtbare
onvruchtbareeenzaamheid.
eenzaamheid.
Het is al
al te
te duidelijk
duidelijk dat
dat er
er geen
geen middel
middel bestaan
bestaan kan,
kan, om
om de
de
een bron
bron van
van vreugde
vreugde te
temaken.
maken. Dan
Dan
zondige daad
zondige
daad in zichzelf tot een
zou zij immers
immers ophouden
ophouden zonde,
zonde, d.i.
d.i. verminking
verminking en
en dus
dusvreugdevreugdezou
doodster
Maar wanneer
wanneer de
de zonde
zonde eenmaal
eenmaal voorbij
voorbij is,
is, wanwandoodster te zijn. Maar
zondewil gebroken
gebroken en zich
zich uit
uit zijn
zijnzwakheid
zwakheid
neer de mens met zijn zondewil
heeft opgericht, zal hij dan
dan nog
nog zijn
zijn verleden
verleden kwaad
kwaad als
als een
een zware
zware
last van
van vreugdeloosheid
vreugdeloosheid met
zich moeten
moeten meeslepen
meeslepen ?? Als het
het
met zich
kan er
er dan
dan nog
nog wel
wel een
een enkel
enkel mens
mens een
eenblijvende
blijvende en
enonveronverzo is, kan
troebelde vreugde smaken ? Zijn wij niet
nietallen
allenzondaars,
zondaars, en
endringt
dringt
het besef
besef van
van deze
deze zondigheid
zondigheid niet
niet met
met pijnlijker
pijnlijker duidelijkheid
duidelijkheid
tot ons door, in de mate zelf waarin wij aan de zonde ontstijgentonsdr,iemazlfwnijdeo tsgn
en naar
naar volmaaktheid
volmaaktheid opstreven
opstreven?? ((1)
Neen, blijvende
blijvende vreugde
vreugde
1) Neen,
is slechts mogelijk,
mogelijk, waar
waar ook
ook het
het zondige
zondige verleden
verleden als
als groeikracht
groeikracht
ingeschakeld
niet alleen
alleen overoveringeschakeld kan
kan worden
worden in
in het zieleleven ; waar niet
péchés àà mesure
(1) PASCAL,
PASCAL, Le
Jêsus:: Tu
«Tuconnaltras
connaltras tes
tea péchés
mesure que
que tu
tu
(1)
Le mystère
mystère de
de Jesus
expleras ».
~.
les expleras
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winning van de zonde mogelijk is, maar verlossing uit de zonde ;
waar m.a.w. het eenmaal begane kwaad als het ware omgekeerd
kan worden, en van een vernielende tot een opbouwende kracht
kan worden omgesmeed. Dergelijke verlossing is slechts mogelijk,
als ons berouw geen machteloze ontgoocheling of menselijke wil
tot herstel is, maar de bevrijdende ontmoeting met een herstellende, scheppende barmhartigheid Gods.
Hetzelfde geldt weer voor de verwoesting die de zonde in de
gemeenschap aanricht. Zeker, zoals we aantoonden, kan de zonde
der wereld ons nooit zo treffen, dat zij onze persoonlijke groei
naar onze bestemming zou beletten. Maar juist als persoon kunnen wij ons van het lot der gehele menselijke gemeenschap niet
isoleren. Wij worden door haar niet slechts van buiten uit beïnvloed ; wij maken deel uit van deze gemeenschap, wij zijn er,
een stuk, een levende cel van. Zelfs in haar verwording en boosheid, zelfs als zij zich tegen ons en onze vreugde keert, blijft de
hele mensheid met ons verbonden. Onze vreugde kan derhalve
nooit een louter individuele vreugde zijn ; zij is steeds op enigerlei
wijze functie van de vreugde der gemeenschap, zij vangt de trillingen van vreugde en leed op uit de hele mensheid. Hoe zouden
wij restloos blij kunnen zijn als onze broeders gebukt gaan onder
vreugdeloosheid en wanhoop ? Hoe zou zelfs een heilige blij kunnen
zijn in een onverloste wereld van zonde ?
Volkomen en bestendige blijdschap is dan ook alleen mogelijk,
waar niet slechts ons persoonlijk kwaad, maar ook de zonde der
wereld overwonnen is. Slechts in een verloste wereld kan onze
vreugde vrij ademen. En die verlossing der wereld uit kwaad en
zonde sluit in, dat niet alleen onze persoonlijke bedreigdheid door
het ons omringende kwaad overwonnen kan worden, maar dat
bovendien voor elk van ons die zondigheid der wereld een factor
kan worden van persoonlijke zielegroei ; dat, evenzeer als ons
persoonlijk kwaad, ook het kwaad van alle mensen in ons en door
ons verlost kan worden, zodat het niet slechts ophoudt een beletsel
te zijn voor onze vreugde, maar op zijn beurt omgekeerd en van
verwoesting tot heropbouw worden kan. Verlossing uit het kwade
veronderstelt dus uiteindelijk dat wij, in onze ontmoeting met
de zonde der wereld, zouden delen in de scheppende barmhartigheid en de vergevende liefde van God voor ons, zondaars. Zoals
God ons onze schulden vergeeft, moeten ook wij kunnen vergeven
aan onze schuldenaren. Een vergiffenis, die in ons verwinnende volkomenheid van liefde, en daarom stromende vreugdebron zal zijn.

Besluit.
Met voldoende scherpte kunnen wij nu de gestalte van de
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« mens der
«mens
vreugde» » zich
aftekenen. Hij
de
der vreugde
zich voor
voor ons
ons zien
zien aftekenen.
Hij is de
pelgrim
blijdschap is het,
het, zich
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op weg
weg
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hem
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1).
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tracht zijn geloof
geloof te
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En hoe
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christendom
mag aandienen
aandienen als
als het
heteu-aggellion,
eu-aggellion,
christendom met
met recht
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uitstek blijde
blijde boodschap
boodschap van
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onze goddelijke
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Gods verlossende
te
verlossende liefde
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Wel zou
zou het de moeite lonen na te
gaan, in welke
welke onvermoede
onvermoede volheid
volheid de
de door
door ons
ons omschreven
omschreven voorvoorblijvende vreugde
vreugde in
in het
hetchristendom
christendom vervuld
vervuld worworwaarden
waarden tot blijvende
den
hoe de spanning
spanning van
van het
het bestaan
bestaan verhevigd
verhevigd wordt
wordt in de
de
den :: hoe
genade
de onvolkomenheid
onvolkomenheid van onze
onze verwachting
verwachting getroost
getroost
genade ;; hoe de
Christus ;; en
en hoe
hoe
wordt door
door de menselijke nabijheid van God
God in Christus
het Kruis de
de paradox
paradox der
der lijdensvreugde
lijdensvreugde tot
toteen
eenallesbeheersende
allesbeheersende
volle blijken
blijken hoe
hoe het
het
werkelijkheid
werkelijkheid opvoert.
opvoert.Dan
Dan zou
zou eerst
eerst ten volle
christendom
een bestendige
bestendige vreugde
vreugde vestigt
vestigt en
enaldus
aldus
christendom niet
niet slechts een
het wonder van de
de ««mens
der vreugde
vreugde»
ook in
indonkerste
donkerste tijden
tijden
mens der
» ook
realiseren kan, maar hoe het in diepte en ruimte die vreugde zorealisnk,mhoetidpnrumevgdzo
mateloos uitgroeien
uitgroeienlaat,
laat, dat
dat reeds
reeds hier
hier op
op aarde
aarde het hart
hart van
van
mateloos
heiligen
hoogste gespannen
gespannen staat
staat van
van
heiligen en begenadigde
begenadigde zielen
zielen ten hoogste
haar jubel,
jubel, en dat
dat eenmaal
eenmaal ons aller
aller schamele
schamele hart te klein
klein zal
zal
haar
blijken
volheid te
te omsluiten
omsluiten en,
en, voor
vooreeuwig
eeuwiguitzeilend
uitzeilencl
blijken om haar volheid
zichzelf, zal
zal moeten
moeten binnenvaren,
binnenvaren, als op
op een
een zee
zeezonder
zonder grengrenuit zichzelf,
de jubel
jubel van
vanGods
Gods eigen
eigenblijdschap
blijdschap:
dan,goede
goede
zen, in de
: ««Welaan
Welaan dan,
Heren!! »» ((2).
2) .
en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde uws Heren

(1) Rom.
Rom. VIII,
vm, 19
19
(1)
(2)
(2) Mt.
Mt. XXV,
XXV, 21.
21.

Denise van
Denise
van Gerard
Gerard \Valschap
Walschap
door J.
HEUGTEN S. J.
J.
door
J. van HEUGTEN

heeft Walschap,
Walschap, litterair gezien,
gezien, wel
wel ongeveer
ongeveer
Met Denise ((1)
1 ) heeft
het volmaakte
volmaakte bereikt
die romanschrijfkunst,
romanschrijfkunst, die
reeds
het
bereikt van
van die
die hij reeds
jaren op
optamelijk
tamelijkeendersoortige
eendersoortige wijze
wijzebeoefend
beoefend
een
twintigtal jaren
een twintigtal
den kring
kring der
der
heeft. Walschap
Walschap kiest
heeft.
kiest gewoonlijk
gewoonlijk een
een figuur
figuur uit den
burgerij van dorp
dorp of
of landstadje,
landstadje, een
een
dorpsnotabelen
dorpsnotabelenofof uit
uit de
de burgerij
de behoeftige
behoeftige kringen,
kringen, en
en vertelt
verteltdaarvan
daarvan het
het
enkele
enkele maal
maal uit de
leven
ongewone scherpte
scherpte en helderziende
helderziende intensiteit,
intensiteit, en
en dit
dit
leven met ongewone
op
de wijze,
wijze, waarop
waarop Stendhal
Stendhal schreef,
schreef, kort,
kort, stug,
stug, droog,
droog, maar
maar
op de
levendig,
psychologisch juist.
staat, zoals
zoals reeds
reeds
levendig, geladen
geladen en
en psychologisch
juist. Er staat,
in zijn
zijn boeken.
boeken. Hij
Hij haat
haat
vaak gezegd
gezegd werd,
woord te
vaak
werd, geen
geen woord
te veel in
alle
schrijfkunst in
den zin
zin van
vanmooischrijverij
mooischrijverij of
ofwoordwoordalle schrijfkunst
in den
stylering. Hij is
is een
een zuiver
zuiver realist
realist en
en Vestdijk
Vestdijkzowel
zowel als
als Bordewijk
Bordewijk
naast hem
hem romantici.
romantici.
zijn naast
gunt den
den lezer,
lezer, die
diegraag
graagvizueel
vizueelvoorgelicht
voorgelichtwordt,
wordt,
Hij gunt
Hij
natuur- of
ofpersoonsbeschrijving,
persoonsbeschrijving, geen
geen voorstelling
voorstelling
niets. Geen
Geen natuurniets.
of huis
huis of
ofkamer
kamerofofwelke
welkeuiterlijkheid
uiterlijkheidook.
ook.Walschap
Walschap
van straat of
het innerlijk
innerlijk der
der mensen,
mensen, voor
voor het
het uiterlijk
uiterlijk
heeft slechts oog
oog voor
voor het
gebeuren alleen, inzover zich dit in en om en door de mensengeburnal,izovchdtnemor sn
afspeelt.
romans zijn
zijn bijzonder
bijzonder weinig
weinigaanschouwelijk
aanschouwelijk en
en
afspeelt. Zijn romans
zo zakelijke
zakelijke schrijftrant,
schrijftrant, inspanning
inspanning en
enaandacht
aandacht
eisen,
een zo
eisen, bij een
leier. Reeds
Reeds daarom
daarom zullen velen zijn
zijn boeken
boeken laten
laten liggen
van den lezer.
Zijn wijze
wijzevan
van
en heeft hij
hij bijzonder
bijzonder succes
succes in
inNoord-Nederland.
Noord-Nederland. Zijn
voorstellen
dors en
en abstracts,
abstracts, iets
ietspunpunvoorstellen en
en weergeven
weergeven heeft
heeft iets dors
en doordachte,
doordachts, zodat
zodat een
een vluchtige
vluchtige lezing
lezing onwillekeurig
onwillekeurig vele
vele
tigs en
alles zo
zo sober
sober en
enselectief
selectief
details
doet voorbijzien.
voorbijzien. Hij
details doet
Hij gaat
gaat bij alles
te werk,
werk, dat
dat elke
elke zin
zin als
alsde
depenseeltrek
penseeltrek isisop
opeen
eenschilderwerk
schilderwerk: :
elke
mededeling, hoe
ook, moet
moet bijdragen
bijdragen tot
tot de
de voltooiing
voltooiing
elke mededeling,
hoe gering ook,
portret of tot
tot voortgang
voortgang van
van het
hetverhaal.
verhaal. De
Deopgevoerde
opgevoerde
van het portret
niet meetelt
meetelt voor
voor het
hetgeheel,
geheel,
figuren
zeggen geen
geen woord,
woord, dat niet
figuren zeggen
dat
niet
iets
revelerends
bevat.
Ik
geloof
niet,
dat
men
in het
het
dat
iets revelerends bevat. Ik geloof niet, dat men in
gehele
reuvre van
Walschap een zogenaamde
zogenaamde ««fraaie»
bladzijde
gehele oeuvre
van Walschap
fraaie » bladzijde
zou kunnen
kunnen aanwijzen;
elke bladzijde
bladzijde is, wat
wat fraai-schrijverij
fraai-schrijverij
zou
aanwijzen ; elke
betreft, gelijk aan de andere. Het is den auteur enkel om hetbetrf,glijkande.Htsaurnkelomht
gebeuren te
doen, vooral
vooral het psychisch
psychisch gebeuren,
gebeuren, en
en hoewel
hoewel hij
hij
gebeuren
te doen,
aanvankelijk
worden, is er
er van
van den
den schilder
schilder
aanvankelijk schilder
schilder heeft
heeft willen
willen worden,
(1)
(1)

Gerard Walschap.
Denlse. Van
Van Kampen
Kampen en
en Zoon.
Gerard
Walschap, Denise,

Am.terdam.
Amsterdam.

Derde Druk.
Derde
Druk.

221
221 blz.
blz.
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zijn werk
werk niets
niets te
te bespeuren.
bespeuren. Hij is
is en
enblijft
blijftdedekronikeur,
kronikeur,
in zijn
maar
dit in
in den
den besten
besten zin,
zin,kronikeur
kronikeur bij
bij voorkeur
voorkeur van
van de
de
maar dit
ziel en
en gemoed.
gemoed.
innerlijke
innerlijke reacties
reacties van ziel
Ondanks
men duidelijk
duidelijk Walschaps
Walschaps
Ondanks zoveel
zoveel objectiviteit gevoelt men
zijnwerken,
werken, zijn
zijn
eigen
zielsconflicten
en vertroebelingen
vertroebelingen in zijn
eigen zielscon
fl icten en
schampere houding tegenover het Vlaamse Katholicisme, zijnschamperoudingtvheVlamsKtoice,zjn
achterdocht
lichtgeraaktheid, de
schipbreuk van
zijn GodsGodsachterdocht en
en lichtgeraaktheid,
de schipbreuk
van zijn
geloof en
en de
dedaarmee
daarmee samenhangende
samenhangende desillusies
desillusiesomtrent
omtrentwereld
wereld
heeft een
een diep
diep en
en intens,
intens,een
eenbezield
bezieldGodsgeloof
Godsgeloof
en mensheid. Nooit heeft
Walschaps hand
ons van
van Vlaamse
Vlaamsemensen
mensen
Walschaps
hand bestuurd,
bestuurd, wanneer
wanneer hij ons
en
toestanden vertelde,
vertelde, ook
in zijn
zijnvroegste
vroegsteromans.
romans. Hij
Hij
en toestanden
ook niet
niet in
het Christendom
Christendom altijd
altijd gedeeltelijk
gedeeltelijk gezien,
gezien, althans
althans sinds
sinds
heeft het
hij aan
aan het
het schrijven
schrijven sloeg,
sloeg, als
alseen
eeninstrument
instrumentvoor
voorde
demachtsmachtswellust van
van parochie-geestelijken
parochie-geestelijken of als
alseen
eenleven-verengende
leven-verengende
wellust
de hand
hand van
vanbenepen
benepenkostschoolnonnen.
kostschoolnonnen. Over
Over deze
deze vizie,
vizie,
macht in de
die
waarschijnlijk ontstaan
ontstaan isisuit
uitbepaalde
bepaaldelevenservaringen,
levenservaringen, is
die waarschijnlijk
hij
helaas nooit
nooitheengekomen.
heengekomen. Anti-klerikale
Anti-klerikale dwaasheden
dwaasheden en
en
hij helaas
groteske
nonsens zoals
zoals Stendhal
Stendhal bijvoorbeeld
bijvoorbeeld kan
kan opdissen,
opdissen, zal
zal
groteske nonsens
schrijven : daarvoor
daarvoor is hij
hijtetewaarheidslievend
waarheidslievend
Walschap
Walschap nooit
nooit schrijven
en te goed ingelicht.
ingelicht. Maar
Maar er schuilt zo
zo iets
iets als
alseen
eenanti-katholieke
anti-katholieke
zijn gemoed,
gemoed, dien
dien hij
hij tracht
tracht te
teoverzien
overzien en
entetenegeren,
negeren,
angel
angel in zijn
wat
hem echter
echter niet
niet volkomen
volkomen gelukt.
gelukt. Het
Het isiszelfs
zelfsopvallend,
opvallend,
wat hem
hoe weinig
weinig direct
direct onaangenaams
onaangenaams hij
in Denise, een
boek. dat
dat
hoe
hij in
een boek,
toch na zijn
zijn uittrede
uittrede uit
uitde
deKerk
Kerkgeschreven
geschrevenis,
is,over
overKatholieken
Katholieken
en
het Katholicisme
Katholicisme zegt.
zegt. Hij
Hij wil
wilde
deobjectieve
objectievekronikeur
kronikeur van
van
en het
geval blijven,
blijven, van
van Denise,
Denise, die
die ondanks
ondanks perioden
perioden van twijfel
twijfel
het geval
haar geloof
geloof niet
niet verliest.
verliest. Wel
Wel isisvoor
voorWalschap
Walschap geloven
geloven een
een
haar
uiterst cerebraal
cerebraal geval,
geval, tenminste
tenminste bij
bij ontwikkelde
ontwikkelde mensen,
mensen, iets
iets
uiterst
dat
van het
het zus
zus ofofzozoredeneren
redenerenenenconcluderen.
concluderen.
dat louter afhangt van
dat niet.
niet. Integendeel.
Integendeel. Zijn
Zijnmensen,
mensen, ook
ookde
degelogeloOf eigenlijk ook
ook dat
het erover
erover eens
eens dat
datmen
menredenerend
redenerend den
den geloofsgeloofsvenden,
venden, zijn
zijn het
inhoud,
zoals het
het Godsbestaan,
Godsbestaan, onsterfelijkheid
onsterfelijkheid etc.
etc. - Denise
inhoud, zoals
constateert
eens uitdrukkelijk
uitdrukkelijk - niet bewijzen
bewijzen kan, doch
doch er
er
constateert dit eens
die onontleedbaarheden
onontleedbaarheden en levenswaarden, die de geloofsgeloofszijn van die
waar, wat
wat we
we
waarheden onmisbaar
waarheden
onmisbaarmaken.
maken.Toch
Tochblijft
blijft het
het waar,
cerebrale»» zeiden,
dien zin
zin dat
dat Walschap
Walschap geen
geen mens
mens
van dat «« cerebrale
zeiden, in dien
verbeelden
geloof dieper
dieper zit
zit en
enwerkt
werkt dan
verbeeldenkan,
kan, in
in wien
wien het geloof
dan in
de
hersens, in
het hoofd.
hoofd. Een
Een gelovig
gelovig hart
hart wordt
wordt door
door he
hem
de hersens,
in het
m.
gemakkelijk ingedeeld bij de wat simpelen, al te ongecompli-gemaklijndbewatsimpln,ogeciceerden en
en lichtelijk
lichtelijkbelacheli
belachelijken.
j ken.
Al lezend
lezend krijgt
krijgt men
men den
den indruk,
indruk, dat
dathet
hetGodsgeloof
Godsgeloofvoor
voor
dezen
intellectueel georiënteerde
georiënteerde een
een probleem
probleem gebleven
gebleven is,
is,
dezen sterk intellectueel
dat hem intrigeert,
intrigeert, een
eenwonderlijke
wonderlijke puzzle
puzzle voor
voorden
denmensengeest.
mensengeest.
heeft te
te fijne
fijnevoelhorens
voelhorens en
enteteveel
veelontzag
ontzagvoor
voorde
demysterieuze
mysterieuze
Hij heeft

126
126

DENISE VAN
VAN GERARD WALSCHAP
WALSCHAP

dingen des levens om zich tot het
het botte
botte atheïsme
atheïsme van
van ter
terBraak,
Braak,
dingen
Perron of
of Vestdijk
Vestdijk te
tebekennen,
bekennen, voor
voor wie
wie geloof
geloofen
enreligieus
religieus
Du Perron
besef praehistorica
praehistorica waren
zijn.
waren of zijn.
Het
is
aan
de
hand
van
zijnboeken
boeken niet
niet zo
zo heel
heel moeilijk
moeilijk
Het is aan de hand van zijn
het innerlijk verloop van Walschaps religieuze onttakeling tehetinrljkvopaWschreliguzontak
reconstrueren. Reeds
vroegste werken
werken was
was althans
althans de
de
reconstrueren.
Reedsin
in zijn
zijn vroegste
vervreemding te voorzien
voorzien :: een
eenreligieus
religieus
mogelijkheid der
mogelijkheid
der latere vervreemding
had de
de Adelaide -- Eric
Eric van Godsgeloof
Godsgeloof doordrenkte
doordrenkte had
bezielde, een van
Carla-trilogie
anders geschreven.
geschreven. In
In zijn
zijnvolgende
volgenderomans
romanshandhand-Carl
-trilogie anders
zich dit
dit zeer
zeer gereserveerde
gereserveerde standpunt
standpunt ten opzichte
opzichte van
van het
het
haaft zich
Katholicisme, tot
in Sibylle
Sibylle voor een
een goed
goed verstaander
verstaander
Katholicisme,
tot hij
hij zich in
meer het
het werk
werkvan
van
overduidelijk uitspreekt:
overduidelijk
uitspreekt :dit
ditboek
boekisis niet meer
In het
hetdaarop
daarop volgende,
volgende, dat
dat Het Kind
Kind heet, voelt
voelt
gelovige. In
een gelovige.
waareen
eencollege-leerling
coIlege-leerling
Walschap zijn
twijfels uiten,
uiten, waar
men Walschap
zijn eigen twijfels
leraar vraagt
vraagt :: ««Geloven
aannemen op Gods
Gods gezag,
gezag, niet
niet
zijn leraar
Geloven is aannemen
waar ?1 Hoe kunnen
kunnen mensen zo
zo dwaas
dwaas zijn
zijnGod
God niet
niettetegeloven
geloven?...
1..•
maar is het
het zeker,
zeker, dat
dat Hij
Hij iets
ietsgezegd
gezegd heeft,
heeft,kan
kaniemand
iemand dat
dat
maar
bewijzen ?1»
bewijzen
»
Wat nu de
de roman
roman Denise betreft, hier heeft
heeft Walschap,
Walschap, zoals
zoals
ik
zeide,
wel
ongeveer
het
volmaakte
van
zijn
schrijfkunst
ik zeide, wel ongeveer het volmaakte van zijn schrijfkunst
boek is,
is,met
metlouter
louterschri
schrijfkundige
maatstafgemegemebereikt.
bereikt. Het boek
j f kundige maatstaf
ten, .het
het beste
beste en
en gaafste,
gaafste, dunkt
dunkt mij,
mij, dat
dat hij
hijooit
ooitpubliceerde,
publiceerde,
ten,
dan Sibylle,
Sibylle, minder
minder gewrongen
gewrongen en
en
aannemelijker dan
natuurlijker en aannemelijker
getorqueerd
genoemde trilogie,
trilogie, zuiverder
zuiverder van
van psychopsychogetorqueerd dan
dan de
de genoemde
zijnandere
andereromans,
romans,aannemeaannemelogie,
dieper en
en menselijker
menselijker dan
dan zijn
logie, dieper
lijker
ook dan
dan het
hetlater
latergeschrevene,
geschrevene,onwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke ««Ons
lijker ook
Ons
Geluk
Walschaps verhalen
verhalen hebben
hebben iets
ietsonnatuurlijks
onnatuurlijks
Geluk ».». Vele
Vele van Walschaps
zijn deze
deze gewrongenheden,
gewrongenheden, die
die zo
zo ontstellend
ontstellend
en gewrongene
gewrongens en het zijn
hun auteur
auteur verraden,
verraden, dikwijls
dikwijls meer
meer dan
danvan
vande
deromanromanveel van hun
figuur aan
aan wie
wie zij
zij worden
worden toegeschreven.
toegeschreven. Denise is ongedwongener
ongedwongener
Sibylle, met
met wie
wie de
de vergelijking
vergelijking
en acceptabeler
acceptabeler dan
dan bijvoorbeeld
bijvoorbeeld Sibylle,
omdat
beide
boeken
de
levensloop
zo
voor
de
hand
ligt,
omdat
in
beide
boeken
de
levensloop van
van
zo
de hand
een
ontwikkeld Vlaams
gegoeden kring
kring het
hetstramien
stramien
een ontwikkeld
Vlaams meisje
meisje uit gegoeden
vormt.
Vergelijkt men
men Denise met ongeveer gelijktijdig
gelijktijdig geschreven
geschreven
van Vestdijk,
Nederland, met
met Ierse
Nachten van
Vestdijk, met
met
romans
Ierse Nachten
romans in Nederland,
Vrouw en Vriend
van Dodona,
Dodona, met Vrouwen
Vriend van Anna
Bordewijks Eiken van
geschonden Gelaat,
Gelaat, dan
Blaman
met Dick
DickOuwendijks
Ouwendijks Het geschonden
Blaman en met
In Ierse Nachten
Nachten is
wint
mijns inziens,
inziens, Gerard
Gerard Walschap.
Walschap. In
wint het, mijns
niet in
in geslaagd
geslaagd een
eenconcreet
concreet en
enscherp
scherpomlijnd,
omlijnd,
Vestdijk
Vestdijk er
er niet
Iers volksleven
volksleven in
zijn boek
boek
een
indringend en
blijvend stuk
een indringend
en blijvend
stuk Iers
in zijn
leggen, wat
wat hem
hem mutatis
mutatis mutandis
mutandis in
invroegere
vroegere werken
werken
vast
vast te leggen,
wel
eens gelukt
gelukt is.
is. Bordewijk
Bordewijk loopt
loopt steeds
steeds gevaar
gevaar grotesk
grotesk en
en
wel eens
wist hij
Eiken van
in Eiken
van Dodona
Dodona wist
hij dit
dit
onnatuurlijk
onnatuurlijktete worden
worden en
en in
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gevaar
allerminst te
vermijden. Er
is in
indit
ditboek
boeknauwelijks
nauwelijks
gevaar allerminst
te vermijden.
Er is
er
één
natuurlijke, volkomen
volkomen aanvaardbare
één natuurlijke,
aanvaardbarefiguur:
figuur : alles
alles is er
gechargeerd
opgeschroefd en
aldoor het
het gevoel
gevoel
gechargeerd en
en opgeschroefd
en de
de lezer heeft aldoor
in een
eenkunstmatig
kunstmatiggearrangeerd
gearrangeerd gezelschap
gezelschap tetebevinden.
bevinden.
zich
zich in
Beter dan
dan dezen
dezen slaagde
slaagde Anna
nog niet
niet
Beter
Anna Blaman,
Blaman, doch
doch zij
zij is nog
zeker genoeg,
aarzelend en
en voorzichtig
voorzichtig en
en blijft
blijftdaardoor
daardoor
zeker
genoeg, nog te aarzelend
te mager en
en te
te sober
sober in
inhaar
haarmensenverbeelding.
mensenverbeelding. Dick
DickOuwendijk,
Ouwendijk,
die
in talent
talent niet
nietonderdoet
onderdoet voor
voor de
degenoemden,
genoemden, schreef
schreef een
een
die in
roman
formaat en
en allure,
allure, maar
maar zijn
zijn personages
personages zijn
zijn zo
zo
roman van
van formaat
strak
ingesnoerd, dat
moeilijk ademen
ademen kunnen
kunnen en
en het
het leven
leven
strak ingesnoerd,
dat zij moeilijk
er niet kan
kan opbloeien.
opbloeien. De
De zeer
zeer weinige
weinigeKatholieke
Katholiekeromanschrijvers
romanschrijvers
er zijn,
zijn, hebben
hebben nogal
nogal eens
eens de
degewoonte
gewoonte bij
bijvoorkeur
voorkeur de
de
die
die er
beperktheden hunner
romans te
te
beperktheden
hunnerKatholieke
Katholiekeomgeving
omgevinginin hun
hun romans
hekelen in plaats
plaats van
van een
eendoor
doorGod
Godbezield
bezield leven
leventeteverbeelden.
verbeelden.
hekelen
Zo
ook Ouwendijk
Ouwendijk in
in Het Geschonden
Geschonden Gelaat.
Gelaat.
Go doet
doet helaas ook
de genoemde
genoemde manco's
manco's ontbreken
ontbreken vrijwel in
in Denise. Ook
Al de
Walschap
kieskeurig, doch
doch het is
is de
desoberheid
soberheid van
van
Walschapisis sober
sober en kieskeurig,
den
artistieken zin
zin:
ookWalschap
Walschap serreert
serreerthet
hetgebeuren,
gebeuren,
den juisten artistieken
: ook
doch
er ruimte
ruimte blijft
blijftvoor
voorlevende
levende mensen.
mensen. Hij
Hijwordt
wordt
doch zo
zo dat er
nooit grotesk
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robuuste Christin, maar zo robuust en simplistisch, dat ze eventjes ridicuul aandoet. De nonnenrector Meeus is een dapper
apologeet, maar legt het natuurlijk af tegen Blendeman en deelt
eveneens in dat lichtelijk ironische, dat over deze categorie
mensen hangt.
Men kan niet zeggen, dat Walschap sterk overdrijft of met
opzet mistekent. Het is alles zeer reëel en menselijk wat hij
schrijft over de Floorsen en de Hillegeers, over de rectoren
Meeus en Frans, over de Lepla's en de Craeybeeks, en in het
algemeen over de verwikkelingen en situaties, waarin deze mensen geraken. Ook de reacties, die Martha Blendeman wekt bij
haar vele raadgevers, zijn volkomen aannemelijk. Doch vele
schaduwen, en enkel schaduwen, kunnen zoveel duisternis opeenhopen, dat alle licht gaat ontbreken en de ware verhoudingen
niet meer gezien worden. Ik twijfel er niet aan, dat Walschap
meent een objectief beeld te geven van het stukje wereld, dat
hij beschrijft, voorzover een roman een objectief beeld zijn kan.
Nu hebben de meeste romanschrijvers, vooral sinds het zogenaamde realisme ging overheersen, iets Mefistofelesachtigs over
zich, in dien zin dat het hun een genoegen is, de natuur, bijzonder
de mensennatuur, op heterdaad te betrappen. Walschap behoort
zeker bij deze groep. Hoe vaak zal de argeloze lezer met spanning
het optreden van enig veelbelovend personage in Walschaps werk
gevolgd hebben en in dit personage teleurgesteld zijn, als hij zag

dat ook hier de natuur sterker was dan de leer. Realistische
schrijvers schijnen het zich tot taak gesteld te hebben de zwakheden der mensen in het licht te stellen en hun kunst op te
bouwen op de ruïnes der menselijke gebrekkelijkheden. Wie de
mensheid enkel zou kennen uit realistische romans, zoals die van
Walschap, zou aan haar gaan vertwijfelen.
Het is wel merkwaardig, dat dit eenzijdig realisme juist is
opgekomen in een tijd, toen God onttroond en de mens de maat
aller dingen werd, toen allerlei humanistische opvattingen de
erfzonde uit de mensheidsgeschiedenis schrapten, en verkondigden, dat de mens zichzelf genoeg was, Indien de wereldoorlogen
dezer eeuw het nog niet voldoende geleerd hadden, zou er nog
de huidige realistische roman zijn om ons toe te schreeuwen, dat
de mens zichzelf niet genoeg is. De mens die ons in deze van
God verlaten litteratuur voor ogen treedt, vaak overgeleverd
aan zijn driften en laagheden, rondtastend in het duister en
zonder enigen lichtstraal of houvast, is werkelijk het erbarmelijkste aller creaturen en lijdt een leven, oneindig rampzaliger
dan de zwartst kijkende anti-christen zich een God-gebonden
leven verbeelden kan. In vele dezer boeken kruipt hij rond als
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een insect, dat men een dienst zou bewijzen met het dood te
drukken. Walschap heeft intussen dit stadium lang niet bereikt.
Hij heeft te lang in een religieus georiënteerde wereld geleefd,
is nog te doordrenkt van de Christelijke levenssfeer en van zijn
jeugdherinneringen om een samenleving zonder God in haar
volle consequenties te kunnen construeren : hij kan hoogstens
een of ander intellectueel zich laten emanciperen om verder
levenslang met het Godsidee te worstelen. De grenzenloze leegte,
de Godverlatenheid, die door de meeste hedendaagse romans
spookt, vindt men bij hem niet. Wel ontneemt hij diepte en
achtergrond aan zijn eigen werk door alle werkelijk contact met
het eeuwige uit te bannen, door de eeuwigheidswaarden tot een
illusie te verklaren en dit leven als een eenmalig spel zonder
vroeger of later voor te stellen. De moralist Walschap ondergraaft het eigen terrein. Wat blijft er aan morele fundering
over, wanneer het leven louter diesseitig is, wanneer goed en
kwaad niet uitreiken in een andere wereld en daarin geen reactie
wekken, wanneer in één woord het eeuwige ontkend wordt ? Wat
blijft, is het mensenleed in al zijn naaktheid en vereenzaming,
in zijn ontroostbaarheid en vruchteloosheid. Dit is een van
Walschaps sterkste en meest tragische overtuigingen, de omkeerbaarheid en vruchteloosheid van het lijden en de morele ellende
van den volkomen eenzaam geworden mens.
De auteur heeft in Denise zo iets als een probleem, een levensvraag verwerkt, het probleem van het geluk. « Dit boek is
Walschaps meditatie over het geluk », staat er op de omslag.
« Hij heeft gezien dat 's mensen droom onvervuld blijft, maar
dat het leven ieder een onverwacht rantsoen toebedeelt. Hij kent
de nutteloosheid van het redeneren, de wijsheid van het verzaken,
de smart van twee oorlogen. Zijn boek is licht en donker zoals
het leven zelf. » Uit deze geresigneerde bekentenis en uit zijn
opvatting omtrent het geluk blijkt wellicht het duidelijkst de
grote verarming, die een levensvizie als de zijne meebrengt. De
Christen ziet het leven niet allereerst als een streven naar of
recht op geluk, doch als een God-gegeven plicht. Voor wie God
en de eeuwige verhoudingen uitsluit, blijft er niet veel anders
over dan als levenstop het geluk te stellen, dat wil zeggen, die
schaarse momenten van korter of langer duur, waarop de mens
in een euphoristische stemming leeft. Naar gelang van geaardheid
en cultuur zal de een dit « geluk » hoger, de ander lager zoeken,
maar bij romanschrijvers, ook bij Walschap, blijkt dit geluk
altijd te zijn het geluk der liefde, der zeer terrestere, in de sexe
gefundeerde liefde. Hoe pover en eenzijdig een levensvizie wordt,
die alle streven en levenswaarde daarin concentreert, ligt voor
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Uit de studie van deze relatie, waaraan we een vorige bijdrage
wijdden ( 1 ) , volgt lijnrecht, dat de typisch proletarische bestaansonzekerheid die bestaat in de onzekerheid van het verwerven
van een voldoende hoog loon en van de mogelijkheid om dit te
verdienen (werkgelegenheid) een onredelijk grote zorg voor
het materiële bestaan vergt. De proletarische mens kan zich
daardoor niet voldoende bekommeren om hogere waarden en dit
doet ons besluiten, dat deze onzekerheid niet overeenstemt met
zijn waardigheid als mens.
Deze hogere waarden, die den uitbouw van zijn persoonlijkhet doel van alle menselijk leven en de
heid vooropstellen
voorwaarde tot het bereiken van het einddoel
kan de massa
niet bereiken, zij kan er zich zelfs niet bezorgd over maken,
zonder de bestaanszekerheid, zonder een zekeren materiëlen
welstand. Het blijkt dus een urgente noodzaak om deze mogelijk
te maken en hiermede hebben we het primaire object van iedere
doelgerichte sociale politiek vastgelegd : het wegwerken van de
bestaansonzekerheid, beter : van de onredelijke bestaansonzekerheid, die we typisch aantreffen in de proletarische bevolkingslagen.
De fundamentele bestaansonzekerheid moet derhalve weggewerkt worden, of juister gezegd, teruggebracht tot het redelijke.
Er dient dus naar gestreefd te worden, dat de proletariër niet
meer al zijn aandacht en al zijn streven moet richten naar de
stoffelijke bestaansvoorwaarden, maar dat hij ook den in hem
gelegden elementairen uitlevingsdrang kan bevredigen in zoverre
deze daarvan afhankelijk is. Meer concreet uitgedrukt : de proletarische bestaansmogelijkheid moet binnen de loonverhouding
zodanig worden verbreed dat hij een garantie verkrijgt op alle
punten, waar zijn leven typisch bedreigd wordt door het gebrek
aan een gunstige marktpositie, aan een voldoend loon en regelmatige werkgelegenheid. Hiertoe is echter vereist :
1. een betere verdeling der goederen, zodat een zekeren welstand,
dus een bepaalde vermogensvorming, mogelijk is ;
2. het verschaffen van werkgelegenheid, zodat de arbeider stééds
een voldoende loon kan verwerven.
Waar de bron van de welstands- en dus van de vermogensvorming voor den proletarischen mens het loon is, wordt dit
economisch vraagstuk in hoofdzaak een loonprobleem. Naast het
loonpeil echter zijn ook de andere consumptiemogelijkheden, de
publieke moraliteit en de uitgebreidheid der te dekken risico's
van loonverlies dus de sociale verzekering van belang.
Ziedaar een schematisch overzicht van het sociale zekerheids(1) Cfr. Streven, Maart 1947, art. « De Kern van het proletarisch Probleem ».
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probleem in engen zin en als objectief gegeven. Dit geeft ons
onmiddellijk de hoogst belangrijke conclusie, dat de zg. Sociale
Zekerheid eerst en vooral een redelijk welvaartspeil moet verzekeren, dus als eerste object de loonpolitiek (en in brederen zin :
de werkgelegenheid) heeft.
Nu beperken zich de stelsels van Sociale Zekerheid, ook het
Belgisch regiem, in het algemeen tot een complex van sociale
verzekeringen, dus tot het garanderen ( !) van een uitgesteld
collectief loon, een aanvulling van het normale loon. Het is dan
ook a priori duidelijk, dat een sociale zekerheidspolitiek, welke
zo wordt opgevat, op zijn minst een misleidenden naam draagt !
Ze tracht toch alleen een subsidiair iets te garanderen en laat het
voornaamste onaangeroerd.
De Sociale Verzekeringen

of een indirect sociaal loon.

Het stelsel der sociale verzekeringen, zeiden we, is een
grotendeels onrechtstreekse, maar krachtige bijdrage tot de
loonpolitiek, door de zekerstelling van het behoud van loon langs
het dekken van risico's van specialen aard.
De maatregelen die wij onder het verzamelbegrip sociale
verzekeringen samenvatten, kan men verdelen in : sociale verzekeringen in eigenlijken zin, nl. ziekte, invaliditeit, ongevallen,
vroegtijdig overlijden ; sociale toeslagen, nl. ouderdomspensioen
en steun bij onvrijwillige werkloosheid ( 1) . Maar al deze maatregelen bereiken hetzelfde doel : behoud van een redelijk inkomen
en dus stabilisatie van de positie van den arbeider.
Dit alles maakt het object uit van de algemene sociale verzekeringen, ofschoon wij om volledig te zijn, — naast de
genoemde materie ook nog de organisatie van de betaalde verlofdagen moeten opnemen, daar op deze wijze aan de werknemers
een noodzakelijk minimum van ontspanning zonder loonverlies
gegarandeerd wordt.
Aan welke eisen dient nu een degelijk stelsel van sociale
verzekeringen te voldoen ? Wij kunnen bij nader toezien de algemene voorwaarden verdelen in vier in elkaar grijpende onderdelen :
a. materiële voorwaarde : aan de rechthebbenden toereikende
uitkeringen verstrekken wat bedrag en duur der uitkering
betreft ; deze uitkeringen juridisch waarborgen en finantieel
veilig stellen ;
b. zedelijke voorwaarde : de rechten van de persoonlijkheid van
belanghebbenden vrijwaren ;
c. technische voorwaarde : technisch behoorlijk zijn ingericht
alsmede van economisch standpunt te verantwoorden ;
(1) We spreken niet van familietoeslagen, daar deze eigenlijk een direct sociaal loon zijn.
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d. sociale voorwaarde : er op gericht zijn de verstandhouding
en samenwerking tussen de verschillende groepen te bevorderen,
nationalisatie te voorkomen, omslachtige administratie te
vermi j den.
a. Materiële organisatie.
De punten die in deze onze aandacht vasthouden betreffen de
vraagstukken aangaande de verplichting en de lastenverdeling.
Wat betreft de verplichting is en wordt er nog veel geredetwist,
maar indien men de zaken ziet zoals ze zijn, is het klaar dat een
verplichting zich opdringt. De sociale verzekeringen zijn een
noodzaak, opdat het algemeen welzijn kan worden bereikt, aangezien het individueel welzijn zekerheid postuleert ; het gevolg
is dus, dat ze een eis zijn der sociale rechtvaardigheid die juist
het algemeen welzijn beoogt ( 1 ) .
Dit omvat, dat de voordelen der sociale verzekeringen openstaan voor allen, veralgemeend worden. In feite vereist veralgemening het opleggen van een verplichting, daar niet ieder de
noodzaak inziet, ofschoon subsidiair vrije verzekering kan gehandhaafd blijven naast de verplichte verzekering, gezien de prachtige
uitslagen die de vrije verzekering mocht boeken. Daarenboven
geldt als motief tot de verplichting, de belangrijkheid van het
te bereiken doel en het grote goed, dat eruit voortvloeit alsmede
die toch gebaseerd zijn
het feit, dat de verzekeringssystemen
een
grotere
zekerheid, juistheid
op de wet der grote getallen
en economie krijgen naar gelang het grotere aantal der deelnemers. Indien nu de Staat (wetgever) als beschermer van het
algemeen welzijn een dergelijke verplichting kan opleggen wanneer sociale noodzaak zich voordoet, dan moet anderzijds gezegd
worden, dat hij ook het recht op de voorziene vergoedingen garandeert ( 2 ).
Is de instelling van sociale verzekeringen een eis van de
sociale rechtvaardigheid, daar deze sociale veiligheid postuleert,
dan dient ook aanvaard te worden, dat ze een indirect sociaal
loon zijn waarvan de betaling uitgesteld is en dus een recht van
de werknemers. De consequentie hiervan is en nu gaan wij
over tot de lastenverdeling , dat de patronale bijdrage een plicht
is van rechtvaardigheid en een onderdeel van het minimumloon ( 3 ) .
Evenwel is het wenselijk, dat ook de werknemers bijdragen en
dat daartoe zelfs een verplichting wordt opgelegd, daar niet
alien het belang van een dergelijke verzekering inzien, en toch
(1) Divini Redemptoris, uitgave C.V.O., Brussel, z.j., nr 52.
(2) Cfr. V. Fallon S. J., - Sommaire de Principes d'Economie Politique, Louvain, 1938, bl. 95.
(3) Positions sociales patronales catholiques, in : Bulletin Social des Industriels, November 1944.
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is zelfs de sociale verzekering van groot belang in het kader van
een konjunktuurpolitiek in verband met de verhoging der toekomstige behoeften, welke de proletariër niet kan afmeten. De
consequentie van de onderlinge afhankelijkheid van alle economische activiteiten voert ons zelfs tot de conclusie dat niemand
onverschillig kan blijven ten overstaan van het lot van hen, die
meer dan anderen blootgesteld zijn aan sociale risico's, vooral
echter aan het risico van werkloosheid, zodat allen hun deel
moeten bijdragen aan de zekerheid van allen ( 1 ) .
Thans dringt zich de vraag aan ons op : hoe zal deze bijdrage
vastgesteld worden ? De vaststelling zal het best gebeuren op
basis van het loonbedrag tot een bepaald maximum, daar dan
rekening gehouden wordt met ieders inkomsten, zodat een rechtvaardige lastenverdeling mogelijk is voor wat de loontrekkenden
aangaat. Er zijn evenwel voorstaanders van een staatsbijdrage
op het gebied van de sociale lasten ; toch lijkt ons een dergelijke
tussenkomst principieel en als algemene regel af te wijzen. De
Staat is de hoeder van het algemeen welzijn, maar dient de
andere natuurlijke gemeenschappen hun rol te laten spelen onder
zijn controle ; waar we hier staan voor de ondernemingsgemeenschap, die ook het welzijn van zijn leden moet verzorgen en weer
in het kader van het geheel van gelijksoortige ondernemingen
(bedrijfstak) staat, is het de aangewezen weg om de sociale
verzekeringen door de leden van de ondernemingsgemeenschap
te laten dragen, als dit economisch ook maar enigszins mogelijk
blijkt. We zullen hier aanstonds op terugkomen.
b. Zedelijke eisen.
Het behoeft wel geen betoog, dat men met de eisen der
persoonlijkheid op dit delicate terrein rekening moet houden,
daar de sociale verzekeringen tenslotte alleen dienen om de
waardigheid van den menselijken persoon te verzekeren ; de
organisatie en werking dient op dit doel afgestemd te zijn.
Op de eerste plaats denken we in dit verband aan de vergoedingen. Het doel der sociale verzekeringen omschreven we
als het dekken van loonverlies, ze zijn een uitgesteld loon ; de
uitkering dient derhalve in het algemeen op zichzelf voldoende
te zijn voor het levensonderhoud van den verzekerde, waarbij
men echter in acht moet nemen, dat misbruiken niet uitgesloten
zijn en er derhalve een differentiatie dient te bestaan tussen de
uitkering en het normale loon ( 2 ) . Sociaal en economisch gezien
(1) V. Fallon, S. J., op. cit., bl. 95
(2) Volgens het voorstel van het A.C.V. zou een uitkering van % van het geleden loonverlies
volstaan, Cfr. Nieuwe Tijden, Brochure, Brussel, 1945, bl. 17.
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is de proportionaliteit der uitkering ten opzichte van het loon te
verkiezen boven een uniform vastgesteld bedrag, daar de proportionaliteit differeert en niet egaliseert en zo tevens beantwoordt aan het levensniveau van de betrokkenen ; zulks heeft
een niet te onderschatten belang voor de gekwalificeerde arbeiders
en moet overigens als grondslag aangenomen worden voor een
juiste politiek inzake lonen en deproletarisatie in het algemeen.
Echter wordt bij ziekte, ongeval en invaliditeit, niet alleen een
geldelijke tussenkomst gegeven, maar ook een verzorging. Het
is niet meer dan billijk, dat aan de betrokkenen de vrije keuze
wordt gelaten van het orgaan dat voor de verzekering zorgt,
een « neutrale » organisatie is niet aanbevelenswaardig. Wenselijk is het in dit verband ook, dat aan de verzekerden vrijheid
van keuze van geneesheer en ziekeninrichting wordt gegarandeerd.
Op het terrein van de steunverlening aan onvrijwillige werklozen dient men eveneens de zedelijke belangen van de verzekerden te vrijwaren, en hier stellen zich een aantal subtile
vraagstukken van hoofdzakelijk psychologischen aard. Men neemt
in het algemeen aan, dat de gewone armenzorg voor werklozen
onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Vanuit zuiver
ethisch standpunt is dit niet zonder meer als juist te beschouwen,
maar pedagogisch is de gelijke behandeling van onvrijwillige
werklozen en de armen-zonder-meer in ieder geval een fout. Zo
gezien is de opvatting die sommigen voorstaan, nl. dat het volstaat
om de werklozensteun door andere organen te laten uitkeren
dan die van de openbare hulpverlening ( 1 ) , ten enenmale ontoereikend. Het ware veel juister om het niet bij de uitkering door
een orgaan te laten, daarenboven zouden de ondersteunden een
tegenprestatie moeten leveren in den vorm van arbeid, aanvullende beroepsleiding of herscholing, en wel zo, dat bij nalaten
van deze tegenprestatie de betrokkenen als armlastigen zouden
worden behandeld. Doch in het algemeen zou men de organisatie
van de werkloosheidsverzekering, zoals deze momenteel in vrijwel
alle landen bestaat, volledig anders moeten opvatten.
Op de eerste plaats zou de stabiliteit van betrekking dienen
te worden verhoogd door een verlenging van de opzegtermijnen
en een garantie tegen onrechtvaardig ontslag ; daarna zou men
eerst mogen denken aan eigenlijke werkloosheidsverzekering,
waarbij men nog onderscheid dient te maken tussen professionele
werkloosheid en nationale (cyclische) werkloosheid.
In geval van professionele werkloosheid, dus in een bepaalden bedrijfstak, moeten er professionele kassen optreden, daar
(1) Zoals het Rapport van de Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid, afd,
De Sociale organisatie van het bedrijfsleven, Haarlem, 1945, op bl. 41 voorstelt.
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dit een logische gevolgtrekking is van de gemeenschapsidee en
daarenboven technisch een grotere garantie geeft. Is er sprake
van een algemene economische crisis, dan eerst dient een nationaal
organisme op te treden, dan zijn de grenzen der professionele
werkloosheid overschreden ; feitelijk zou dit organisme alleen
een herverzekering tussen de verschillende beroepskassen moeten
verzorgen ( 1 ) .
c. Technische organisatie.
De aandacht gaat hier niet zozeer uit naar de techniek zelf
der organisatie zoals de vraag : moet men overgaan tot kapitalisatie of repartitie der bijdragen ? Temeer daar beide systemen
zowel voor- als nadelen hebben, zodat het ondoenlijk is om hier
deze kwestie op te lossen. Wat ons vooral interesseert, is de technische organisatie als preventief middel tegen risico's.
Daar de sociale risico's in enge verbinding staan met de
natuur en de voorwaarden van den arbeid, en hun intensiteit
en natuur rechtstreeks afhangen van den toestand in iederen
bedrijfstak, is het duidelijk, dat de organisatie der verzekering
per bedrijfstak geschiedt, d.w.z. in één orgaan per bedrijfstak
geconcentreerd is. Aan de hand van statistieken kunnen deze
organen een duidelijk inzicht krijgen in de behoeften en toestanden der bedrijfstakken afzonderlijk. De verschillen, die bij vergelijking der bedrijfstakken aan het licht treden, zullen ook
het opsporen van de oorzaken vergemakkelijken en het nemen
van geëigende maatregelen ter voorkoming van de specifieke
risico's mogelijk maken. Met het oog hierop is ook de vaststelling
van de bijdragen in verhouding tot de intensiteit der risico's per
bedrijfstak wenselijk. Zo zal men kunnen bepalen wat de sociale
verzekering per bedrijfstak kost, en dit zal iederen tak aanzetten
tot het nemen van maatregelen te r voorkoming van risico's. Dit
veronderstelt echter deugdelijke statistieken, en waar deze veelal
nog ontbreken, zal men voorlopig gedwongen zijn een uniforme
bijdrage vast te stellen. Deze bijdrage zal dan in de kas van
den bedrijfstak gestort worden met nationale compensatie
(1) Zoals het Rapport van de Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid, afd.
De Sociale organisatie van het bedrijfsleven, Haarlem, 1945, op bl. 41 voorstelt.
(2) In dit verband wijzen we ook op de, op initiatief van Nederlandse werkgevers getroffen,
regeling waardoor een wachtgeldregeling werd ingevoerd, die het traditioneel stempelen
vervangt. De werknemer, die tijdelijk geen werk meer heeft zal geen ontslag krijgen, maar
aan de onderneming gebonden blijven en van deze een flink percentage van het normaal
loon krijgen uitbetaald, terwijl hij de overige voordelen, die aan de andere werknemers
worden verleend, eveneens zal genieten. (Cfr. Nieuwe Arbeidsverhoudingen, door leden van
het adviescollege over Arbeidszaken M. C., Eindhoven, 1943, bl. 27-28). Hier wordt de
logische consequentie getrokken van de idee der ondernemingsgemeenschap, die een blijvenden
band tussen de samenwerkers en de onderneming veronderstelt. Echter lijkt ons deze
principieel zeer toe te juichen regeling op grote practische en wel finantiéle moeilijkheden te
stuiten. Men zou deze kunnen ondervangen, doordat na afloop van den opzegtermijn, gedurende
welke hij het volle loon enz. ontvangt, een beroepskas tussenbeide komt.
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achteraf ( 1 ) . Een dergelijke regeling is ook aangepast aan de
gemeenschapsformatie der ondernemingen en zal ook bijdragen
tot het versterken van den gemeenschapsgeest.
Doch nog andere, meer direct preventieve middelen moeten
worden aangewend. Hierbij denken we vooral aan de werkloosheid, de grootste plaag van het sociale leven. Een geordende
arbeidsmarktpolitiek zal deze effectief kunnen bestrijden ; in
dit kader is een grote taak weggelegd voor de organen van de
arbeidsbemiddeling met een coördinatie van hun werkzaamheid
met die van de werkloosheidsverzekeringsorganismen.
d. Sociale organisatie.
De gemeenschapsidee veronderstelt, dat ook op het gebied
der sociale verzekeringen het paritair beheer wordt uitgebreid,
waardoor tevens paal en perk gesteld wordt aan de talloze conflicten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties ten aanzien van de verzekeringsorganismen. De rol van den Staat dient
zich ook hier te beperken tot een controle over de werking van
de verzekeringen. Op deze wijze wordt de nationalisatie met haar
onvermi j delf j ken nasleep van administratieven romslomp, die
een soepele en snelle afwikkeling van zaken bemoeilijkt, voorkomen.
Tot hier een vluchtig overzicht van de o.i. noodzakelijke
voorwaarden, waaraan ieder stelsel van sociale verzekeringen
moet voldoen. Den laatsten tijd ziet men dan ook, dat op basis
van soortgelijke overwegingen in sommige Europese landen stelsels van sociale zekerheid opgebouwd worden, o.a. in Engeland,
Frankrijk, Nederland en België, ofschoon deze stelsels zich niet
volledig dekken, ze zijn trouwens nog niet volledig uitgewerkt.
We zullen thans eens nader kennis maken met het stelsel, dat in
België wordt toegepast.
Vóór 1940 was in België reeds veel bereikt, ofschoon de
maatregelen vaak geïmproviseerd waren. Sommige wetten bevatten een verplichte verzekering of een systeem van equivalente
garantie, nl. de arbeidsongevallenwet van 24 December 1903 ;
de wet op de beroepsziekten van 27 Juli 1927 ; de wet op de
pensioenen in het algemeen van 15 December 1937, die al de
werknemers betreft, welke geen speciaal regiem hebben, (een
speciaal regiem bestaat voor de mijnwerkers en geli j kgestelden) ;
(1) In de patronale bijdragen zullen ook bij het compensatiesysteem de toeslagen voor grote
gezinslasten begrepen zijn, daar z od oende de finantiéle verplichtingen van den patroon buiten
het normale loon in één globale bijdrage verrekend worden.
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Er was tenslotte natuurlijk geen sprake van een regeling per
bedrijfstak, tenzij inzake betaald verlof.
Aan deze bezwaren werd tegemoet gekomen door het gedurende de bezetting opgestelde « Ontwerp van overeenkomst tot
sociale Solidariteit », dat na de bezetting, in 1944, het licht zag ( 1 ) .
Op basis van dit plan werd door de Regering op 28 December 1944
een besluit-wet uitgevaardigd, waarvan de onderdelen nog door
afzonderlijke besluiten moesten worden geregeld. Deze besluit-wet
en de reeds verschenen uitvoeringsbesluiten vormen wat de
toepassingsmodaliteiten van de in principe aanvaarde sociale
zekerheid betreft slechts een voorlopig regiem ; de bestaande
organisatie van de sociale verzekering blijft behouden, en wordt
slechts aangevuld.
Doch merken we aanstonds op, dat hier slechts sprake is van
een inspiratie op dit bekende « plan », want bedoelde besluit-wet
streeft volgens de voordracht aan den Regent ( 2 ) de volgende
doeleinden na : verhoging van de pensioenen ; invoering der
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ; verhoging der
kindertoeslagen ; vereenvoudiging van den administratieven
arbeid door het betaalde verlof in de bijdrageregeling te betrekken
en het regime van het betaalde verlof te verbeteren. Het « plan »
gaf blijk van een dieper inzicht in de werkelijke noden van de
arbeidende klas en het proletariaat in het bijzonder, het is vollediger, meeromvattend. Toch kunnen we ook in deze besluitwet
een interessante innovatie begroeten, die een nieuwe periode in
de Belgische sociale wetgeving inluidt.
De belangrijkste veranderingen zijn :
invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
en van de verplichte werkloosheidsverzekering ;
verhoging van het niveau der vergoedingen ;
vaststelling van de bijdragen in procenten op het loon tot een
plafond ;
deze bijdrage wordt een uniforme globale bijdrage ;
coördinatie van de algemene sociale verzekeringspolitiek door
den Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, die tevens
een repartitiekas is ;
de organisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt
verwezenlijkt door de mutualiteiten, die bij de erkende landsbonden aangesloten zijn, terwijl de vrijheid van keuze der
mutualiteiten, geneesheer en hospitalisatie verzekerd is ;
het principe van de paritaire samenwerking vindt in beperkte
mate toepassing, doordat ten aanvullenden titel bij de ziekte(1) in Arbeidsblad, nr. 1 - 3, Januari-Maart 1945, bl. 9-19.
(2) Belgisch Staatsblad van 30-12-44.
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verkoopprijzen en zo ook de arbeiders treft. Voor de werknemers
betekenen hun sociale bijdragen een actuele vermindering van hun
netto-loon aangezien hun koopkracht gelijk loopt aan het peil
van hun brutoloon na aftrek van sociale lasten (en loonbelasting) .
De arbeiders mogen echter niet vergeten, dat zij de wederzijdse bijdrage ontvangen onder den vorm van een uitgesteld
loon ; hun sociale lasten zijn dus feitelijk een gedwongen sparen
voor de bovenvastgestelde doeleinden.
Tussen bruto- en netto-lonen liggen vooral de sociale lasten,
die minstens 25 tot 27 %2 % der bruto-lonen bedragen ; in concrete
absolute cijfers uitgedrukt beliepen de bijdragen voor Maatschappelijke Zekerheid in België voor het jaar 1945 ongeveer frank
7.300.000.000,— en in 1946 kan men deze op fr. 11.650.000.000
schatten ; het werkgeversaandeel hiervan beloopt : 17 tot 19,5 %.
Deze enkele vaststellingen en cijfers belichten afdoende het
grote belang van een politiek, die deze grote finantiële lasten
economisch mogelijk maakt. De werkgevers moeten ondanks de
lasten een kostprijs kunnen calculeren die rendabel blijft, want
uit de effectieve opbrengst van de onderneming moeten de lonen
en ook de sociale lasten bestreden warden ; het reële netto-loon
(inkomen) moet voeldoende zijn om den werknemer niettegenstaande de afhoudingen een voldoende standing te garanderen.
Zulks veronderstelt een stijgende productiviteit, waaraan de reële
lonen moeten worden aangepast. Dit brengt ons op het classieke
terrein van de verdeling van het nationaal inkomen. Een gunstige
verdeling van het nationaal inkomen is vooral in de huidige
omstandigheden afhankelijk van de productiviteit en van den
economischen vooruitgang. Deze dient op peil gehouden en zelfs
gestimuleerd te worden. Het sociaal-politiek doel zal derhalve
niet met sociaal-politieke middelen alléén kunnen worden bereikt,
economisch-politieke actiemiddelen moeten thans meer dan ooit
worden ingeschakeld, er moet in één woord een structuurpolitiek worden gevoerd, gericht op verlaging der kostprijzen
langs verbetering der productiemethoden, voortbrenging van
nieuwe, vooral afgewerkte kwaliteitsproducten.
Aangezien nu de structuur samengesteld is uit de productiefactoren kapitaal en arbeid en hun wederkerige relaties, kunnen
ook de individuen, der groepen kapitaal en arbeid dragers
van den economischen vooruitgang zijn. De toekomst van het
economisch en sociaal proces, de toekomst van de inkomens en
van de werkgelegenheid, de toekomst van de sociale verzekeringen,
hangt essentieel af van de mogelijkheden die het individu nastreeft
en den productieven wil, zodat de productiviteit ook langs deze
zijde toeneemt.
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Het primordiale deel der economische politiek moet, binnen
dit kader, dus zijn : de mensen in de gelegenheid stellen om deze
problemen op te lossen, en voor wat de arbeid aangaat betekent
dit, dat de werknemer niet alleen een degelijke outillage ter
beschikking krijgt, maar ook dat de opvoeding en de vorming
van den factor « persoon » als consument en producent wordt
nagestreefd. Hier stelt zich tevens en vooral het probleem van
den arbeidslust, die juist zo'n belangrijke factor is voor den
productieven wil en dus voor de productiviteit.
Wil men een ernstige sociale verzekeringspolitiek voeren,
dan mag men niet uit het oog verliezen, dat men de loonpolitiek
in breden zin en daarom de productiviteit moet activeren. Daarom
ook moet men den arbeider een redelijk loon bezorgen en zijn
medezeggingschap ( 1 ) erkennen en effectief toekennen ; deze zal
op haar beurt de productiviteit en dus de mogelijkheid van een
goed loon en een gezonde economische basis voor het sociaalverzekeringsstelsel actief steunen. Deze kringloop zal men niet
ongestraft kunnen doorbreken !
De sociale verzekeringspolitiek mag dus niet als een afzonderlijke paragraaf behandeld worden, daarin schuilt het grootste
gevaar, maar als een onderdeel van de algemene sociale en economische politiek, die haar mogelijk maken en het sociale leven
vernieuwen moet. Dan eerst kunnen de sociale verzekeringen
effectief hun belangrijke rol spelen en hun aandeel in de verbetering van de maatschappelijke positie der werknemers met
resultaat opnemen.

(1) Zie de conclusie van ons werk Proletariaat en Deproletarisatie op. cit.
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Wie de
de ««deutsche
Treue»
uit
gemakkelijk spel
spel tegenover
tegenover hen.
hen. Wie
deutsche Treue
» uit
de
geschiedenis wil
bewij zen, moet
moet de
de bronnen
bronnen van
van deze
deze tijd
tij d
de geschiedenis
wil bewijzen,
ongelezen laten. Demoralisatie en decadentie ontmoeten wij aller-ongelzat.Dmrisendcatomewijlreen voortijdig
voortijdig contact
contact van
van een
een
wegen, de
de gewone
gewone gevolgen
gevolgen van een
wegen,
primitief met een
een geciviliseerd
geciviliseerd volk.
volk.
Er is
is echter
echter nog
nogeen
eenandere,
andere,misschien
misschienbelangrijker
belangrijker reden,
reden,
waarom
barbarisering van
Rijk eerst
eerstbetrekkelijk
betrekkelijk laat
laat
waarom de
de barbarisering
van het Rijk
tot de uiterste
uiterste consequentie
consequentie van
ontbinding van
Rijk heeft
heeft
van de ontbinding
van het Rijk
gevoerd.
de barbaren
barbaren waren
waren niet
niet de
de moedwillige
moedwillige slopers
slopers
gevoerd. Want
Want de
van het Imperium.
Imperium. Voor
Voor hen was
was Rome
Rome geen
geen vij
vijand,
maar een
een
van
and, maar
ervan profiteren,
profiteren, ze wilden
wilden het
het niet
nietvernieverniecarrière.
wilden ervan
carrière. Ze
Ze wilden
tigen.
Het uiteindelijke
uiteindelijke resultaat
resultaat moge
moge Rome's
Rome's ondergang
ondergang zijn
zijn
tigen. Het
geweest,
deze ondergang
ondergang isis bij
bij de
de Germanen
Germanen zelfs
in de
de
geweest, maar
maar deze
zelfs in
dan voor
voor
Donkerste
Middeleeuwen nooit
Anders dan
Donkerste Middeleeuwen
nooit volledig
volledig geweest. Anders
de
Mohamedaanse Arabieren
Afrika bleef
bleef Rome's
Rome's prestige
prestige
de Mohamedaanse
Arabierenin
in Afrika
voor
de Germanen
Germanen enorm.
enorm. Hun
Hun onbeheerste
onbeheerste instincten
instincten werden
werden
voor de
tegelijkertijd zowel
geprikkeld als
geïmponeerd door
veel
tegelijkertijd
zowel geprikkeld
als geïmponeerd
door de veel
Imperium, door
door zijn
zijn hogere,
hogere.
hogere
organisatievormen van
hogere organisatievormen
van het Imperium,
materiële beschaving
zijn groter
groter comfort,
comfort, en
en
materiële
beschavingen
en techniek
techniek en
en zijn
mettertijd ook
ook door
door zijn cultuur.
cultuur. Van blinde
blinde nationale
nationale haat was
was
mettertijd
nergens sprake,
sprake, van
van religieus
religieus fanatisme
fanatismebetrekkelijk
betrekkelijkzelden.
zelden.
nergens
Eenmaal
opgenomen in de
de voormalige
voormalige Romeinse
Romeinsegebiedsdelen,
gebiedsdelen.
Eenmaal opgenomen
stelden
zich in
in die
die
stelden vooral
vooral hun
hun adellijke
adellijkefamilies
familieshet
het op
op prijs
prijs zich
hogere
cultuur in te
te leven.
leven. Gaarne
Gaarne omringden
omringden hun
hun vorsten
vorsten zich
zich
hogere cultuur
met Romeinse
Romeinse juristen, dichters
dichters en
en rhetoren.
rhetoren. Wat
Wat nog
nog meer
meer zegt
zegt :
vroeg
laat verzochten
verzochten zij de
de keizer
keizer van
van Byzantium
Byzantium hun
hun régime
régime
vroeg of laat
te sanctionneren
sanctionneren :: zij
wezen hem
hem erop,
erop, dat
dat zij
zij het
hethun
huntoevertoeverzij wezen
trouwde
volledige overeenstemming
overeenstemming met
met de
de Rijkswetten
Rijkswetten
trouwde gebied in volledige
bestuurden,
gingen zover 's
's Keizers
Keizers souvereiniteit
souvereiniteit forforbestuurden, en.
en velen
velen gingen
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erkennen. Al was -dit
laatste in
inde
depractijk
practijkniet
nietveel
veelmeer
meer
meel te erkennen.
dit laatste
leugen, er
er blijkt
blijkt uit,
uit, dat
datzij
zijhet
hetop
opde
deduur
duurgeen
geen
dan een officiële leugen,
allen zonder
zonder een
een keizerlijke
keizerlijke erkenning
erkenning konden
konden stellen.
stellen. Het
Het
van allen
dat tot
tot in
inde
dezesde
zesdeeeuw
eeuwde
deRijkseenheid,
Rijkseenheid, zij
dan ook,
ook, dat
gevolg was dan
het ook als juridische fictie, bleef bestaan. Zo werd deze ook niethetokalsjuridcfe,bstan.Zowrdezkit
aangetast door
door het
hetOost-Gotische
Oost-Gotische bewind
bewindvan
vanTheoderik
Theoderikover
overItalië.
Italië.
aangetast
het alsof
alsof deze
deze vorst
vorsthet
hetprogram
program van
van de
deWestWestBijna lijkt het
Goot Athaulf heeft willen
willen realiseren.
realiseren. Deze
Deze zou,
zou, volgens
volgensOrosius,
Orosius,
Goot
naam te
te ververaanvankelijk de
bedoeling hebben
hebben gehad
gehad Rome's
Rome's naam
aanvankelijk
de bedoeling
te maken
maken van
vanwat
wateerst
eerst« Romania
«Romania»
delgen en een
een ««Gothia»
delgen
Gothia » te
»
was geweest.
geweest. Maar
Maar door
door de
de ervaring
ervaring had
had hij
hij geleerd,
geleerd, dat
dat zijn
zijn
was
Goten niet in staat waren een «respublica» te stichten en inGotenisawr «epublica»tshn
houden vanwege
vanwege hun
hun barbaarse
barbaarse mentaliteit,
mentaliteit, en
en zo
zokwam
kwam
stand te houden
ertoe zijn
zijn roem
roem thans
thans te
testellen
stelleninindedeeretitel
eretitel« restaurator
«restaurator
hij ertoe
Romae ».». Deze
hem misschien
misschien.door
door zijn
zijn vrouw
vrouw
Romae
Deze gedachte,
gedachte, die
die hem
Placidia, een
Romeinse prinses,
ingegeven, heeft
niet
Placidia,
een Romeinse
prinses, was
was ingegeven,
heeft hij niet
kunnen verwezenlijken,
eeuw later
later
kunnen
verwezenlijken,maar
maar Theoderik
Theoderikheeft
heeft een
een eeuw
ervan in
in de
de practijk
practijk omgezet.
omgezet. Hij
Hij laat
laatzijn
zijnminister
ministerCassioCassioiets ervan
de grote
groteverdienste
verdienste der
der Goten
Goten de
de
dorus zeggen:
dorus
zeggen :-«« Het
Het is
is de
Romeinse beschaving
beschaving te
te beschermen
Het doet
doet er voor
beschermen ».». Het
voor ons
ons niet
niet
Romeinse
toe, of
of hij
hij met
metdeze
dezeideologie
ideologiereeds
reedsnaar
naarItalië
Italiëisisopgetrokken
opgetrokken
toe,
of dat
dat hij
hij zich
zich eerst
eerstdoor
doorde
deomgang
omgangmet
metzijn
zijnRomeinse
Romeinseadviseurs
adviseurs
tot deze
deze hoogte
hoogte heeft opgewerkt.
opgewerkt. Het
belangrijke is,
dat hij er
er
Het belangrijke
is, dat
ontvankelijk voor
er zich
zich naar
naar wist
wisttetegedragen.
gedragen.
voor was en dat hij er
Wij
staat een
een koninkrijk,
maar als we
koninkrijk, maar
we
Wij noemen
noemen Theoderik's
Theoderik's staat
deze term
term willen
willen handhaven,
handhaven, moeten
moeten we
we heel
heel wat
watgebruikelijke
gebruikelijke
deze
associaties laten
laten vallen.
met moeite
moeite kunnen
kunnen we
we ons
onseen
een
associaties
vallen. Slechts met
idee
vormen van
van zijn
zijnwonderlijke
wonderlijkestaatkundige
staatkundige organisatie,
organisatie,
idee vormen
waarbij Goten
Goten en Romeinen
Romeinen hetzelfde
hetzelfde grondgebied
grondgebied bewonen,
bewonen, door
door
met elkaar
elkaar verbonden
verbonden zijn,
zijn,
wederzijdse rechten en verplichtingen
verplichtingen met
maar geen gemeenschappelijk
gemeenschappelijk burgerrecht
burgerrecht -bezitten
ieder volk
volk
bezitten en ieder
op zijn eigen
is van
vanéén
éénen
endezelfde
dezelfdevorst.
vorst.
op
eigen wijze
wijze de
de onderdaan
onderdaan is
Juridisch
gesproken was het
het««koningschap»
Theoderik een
een
Juridisch gesproken
koningschap » van Theoderik
zeer gecompliceerde
zaak :: het berustte
berustte op
op een
eendrievoudige
drievoudigeperperzeer
gecompliceerde zaak
sonele unie.
Krachtens
speciale volmacht
volmacht van
Keizer Anastasius
Anastasius in
in
Krachtens een
een speciale
van Keizer
497
hij Rijksregent,
Rijksregent, stadhouder
stadhouder zo
zo men
men -wil,
overde
de««cives
497 was hij
wil, over
cives
magister militum
» van
Italië. Vervolgens
Vervolgens was
was hij
hij ««magister
militum»
van
Romani
Romani »» in Italië.
het
Romeinse Rijk,
zouden zeggen,
zeggen, de
de rijksgeneraal
rijksgeneraal van
van alal
het Romeinse
Rijk, wij zouden
naar Italië
Italië waren
waren
die
barbaren, die
die barbaren,
die enige
enige jaren geleden met hem naar
opgetrokken. Deze
Deze barbaren
barbaren waren,
waren, in staatsrechtelijke
staatsrechtelijke zin,
zin, rijksrijksopgetrokken.
waren, om
om een
een term
term
soldaten
soldaten zonder
zonderrijksburgers
rijksburgerstete zijn.
zijn. Zij
Zij waren,
d.w.z. ««bondgenoten
bondgenoten »,
van
tijd tetegebruiken,
gebruiken, ««foederati
van die tijd
foederati », d.w.z.
die
onder hun
hun eigen
eigen aanvoerders
aanvoerders en volgens
volgens hun
hun eigen
eigenwetten
wetten
die onder
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levetldè
de 'Keizer
vrijwillig toegestane)
levende van de
Keizerde
de (afgedwongen
(afgedwongen of vrijwillig
vergunning· hadden gekregen om zich op Romeins gebied te ves-vergunihadkeomzichpRnsgebdtvtigenen
daarvoor bepaalde
bepaalde militaire
militaire diensten
dienstenmoesten
moestenverrichten.
verrichten.
tigen
en daarvoor
van Rome
Rome spreekt
spreekt het
het vanzelf,
vanzelf, dat
dat de
de
dê feitelijke
feitelijke onmacht
onmacht van
Bij de
was om
om een
eenbedenbedenbenaming
benaming «ioederati
« foederati »» slechts
slechts een mooie vlag was
kelijke lading te dekken.
dekken. Want
Want de
de foederati
foederati waren
waren lastige
lastigebondbondkelijke
genoten:
stoorden zich
zich steeds
steeds minder
minder aan
aan hun
hunkeizerlijke
keizerlijke
genoten : zij
zij stoorden
lastgevers,
voerden oorlog
vestigden een
een eigen
eigen
lastgevers, voerden
oorlog op
op eigen
eigen initiatief, vestigden
en vroegen
vroegen steeds
steeds hogere
hogere beloningen
beloningen voor
voor diensten,
diensten, die
die ze
ze
rijk en
niet bewezen
bewezén hadden
plan waren
waren ooit
ooit te
tebewijzen.
bewijzen.
hadden en
en niet van plan
De derde
derde grondpijler
grondpijler van Theoderik's
Theoderik's macht
het milimiliDe
macht was
was het
taire pronunciamento,
pronunciamento, dat
barbaren kort
hun aankomst
aankomst
dat zijn
zijn barbaren
kort na hun
in
Italië hadden
hadden uitgevaardigd,
uitgevaardigd, krachtens
krachtens hetwelk
hetwelk hij
hij hun
hun
in Italië
«koning»
Theoderik voordien reeds erfelijk
erfelijk gouwgouw« koning » werd.
werd. Nu was Theoderik
koning
geweest van een
een Oost-Gotische
Oost-Gotische stam,
stam, maar we
we moeten
moeten
koning geweest
ons
voorstellen, dat
dat vele
vele barbaren,
barbaren, die
die oorspronkelijk
oorspronkelijk niet tot
tot
ons voorstellen,
zijn ««Hausmacht
behoorden, hem,
hem, de
deByzantijnse
Byzantijnsecondottiere,
condottiere,
Hausmacht :t»behoorden,
naar Italië gevolgd
gevolgd hadden.
hadden. Het was
was voor
voor deze
dezebonte
bontemenigte
menigte
naar
gelukzoekers.
toen zij
zij eenmaal
eenmaal vaste
vaste voet
voetin
inItalië
Italiëgekregen
gekregenhadden,
hadden,
gelukzoekers toen
noodzakelijk geworden,
eenheid te proclameren
proclameren:: dit
dit
noodzakelijk
geworden,zich
zich tot
tot een eenheid
deden
door Theoderik,
Theoderik, de
de Oost-Gotische
Oost-Gotische gouw-vorst
gouw-vorst uit
uit het
het
deden ze door
huis der Amalen,
Amalen, tot hun
hun koning
koning uit
uit te
teroepen.
roepen. Men
Men moet
moet dus
dus
huis
op
hoede ûjn
de Italische
Italische Oost-Goten
Oost-Goten een
een strikt
striktethnoloethnoloop zijn hoede:
zijn in de
gischeeenheid
willen zien
zien;; zeker,
zeker, hun
hun kern
kern bestond
bestond uit
uit een
een
gische eenheid te
te willen
Oost-Gotische.
Gotische volk
eerst
Oost-Gotischegouw,
gouw,maar
maarhet
het eigenlijke
eigenlijke Gotische
volk is eerst
ontstaan
Italië. dank
dank zij
zijhet
hetmilitaire
militairepronunciamento.
pronunciamento.
ontstaan in Italië,
Theoderik in
in naam
naam 's's keizers
keizersvazal,
vazal,ininwerkelijkheid
werkelijkheid
Al was Theoderik
zich als
alseen
eenopvolger
opvolgerder
derWest-Romeinse
West-Romeinsekeizers
keizers
gedroeg
gedroeg hij
hij zich
feitelijke macht
macht voor
voor die
die zijner
zijner voorgangers
voorgangers in
in niets
niets
en deed
deed zijn feitelijke
Wel was
was hij
hijzozovoorzichtig
voorzichtigzich
zichvan
vanbepaald
bepaaldkeizerlijke
keizerlijke
onder. Wel
praerogatieven te
onthouden, zoals
het gebied
gebied der
der wetgeving
wetgeving
praerogatieven
te onthouden,
zoals op het
muntrecht. Hij
Hij noemde
noemde zich
zich ««rex
rex»,», niet
niet««Augustus
Augustus»,»,
en van het muntrecht.
want
beslag te
willen leggen
leggen op
op de
de keizerlijke
keizerlijke titel zou
zou in
in zijn
zijn
want beslag
te willen
voor een
een barbaar
barbaar iets ongehoords
ongehoords zijn geweest,
geweest, en
en hij
hij was
was
tijd voor
genoeg om
om deze
deze en
en andere
andere gevoeligheden
gevoeligheden teteontzien.
ontzien.ConContactisch genoeg
sequent
het dualistische
dualistische systeem
systeem in
in zijn
zijnstaat
staatdoorgedoorgesequent heeft
heeft hij het
voerd
Romeinen waren
waren de ««cives
», uitgesloten
uitgesloten van
van iedere
iedere
voerd :de·
: de Romeinen
cives »,
militaire functie,
de Goten
Goten waren
waren de
de ««milites
», voor
voor wie
wie elke
elke
militaire
functie, de
milites »,
civiele betrekking
betrekking ontoegankelijk
ontoegankelijk bleef. Met
Met deze
deze opvatting
opvatting hing
hing
samèn,
zelfvoor
voorzijn
zijnpersoon
persoonRomeins
Romeins
samen, dat Theoderik, ofschoon hij zelf
burger
was,
zijn
Goten:
niet
tot
Romeins
burger
kon
maken,
nog
burger
zijn Goten niet tot Romeins burger kon maken, nog
minder
senator of consul.
consul.
minder tot senator
.*

*

*
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Theoderik's koninkrijk was een hoogst kunstmatige bouw
en miste alle innerlijke kracht. Zijn regering komt on s voor als
een kunstmatige verlenging van de Oudheid en niet als het begin
van een nieuwe tijd. We dienen te erkennen, dat de omstandigheden daarvoor trouwens niet rijp waren : Italië, de bakermat
van het oude Imperium, bezat nog te krachtige reminiscenties aan
vroegere tijden ; de senatoren vormden er een machtsfactor op
economisch en cultureel gebied van niet te onderschatten betekenis ; de idee van de Rijkseenheid en van het christelijke keizerschap, in laat-antieke zin, waren er nog zeer levendig. Houden
we deze omstandigheden in het oog, dan moeten we erkennen,
dat Theoderik de meeste moeilijkheden tot een redelijke practische
oplossing heeft gebracht, al was ze niet baanbrekend of grandioos.
Zijn persoon is groter dan zijn werk, en niet voor niets vereert
de Germaanse sage hem als de grote « Dietrich von Bern ».
.

Theoderik zag zich voor een uiterst moeilijke taak geplaatst,
toen hij Odoacer in Ravenna overwonnen en g ed ood had: Hij
had met vier factoren rekening te houden : de Keizer van Byzantium, de barbaren in het Westen, zijn Goten en zijn Romeinse
onderdanen.
Zijn verhouding met Byzantium was slechts zelden hartelijk,
wat begrijpelijk wordt als men bedenkt, dat zijn machtspositie
min of meer door de feiten was afgedwongen en niet het resultaat
was van een vrije overeenkomst. Onder de hoffelijke complimenten,
welke de beide hoven tot elkaar richtten, bespeuren we duidelijk
achterdocht en grootspraak van weerszijden. Slechts een korte
tijd, van 518 tot 522, liet de officiële verstandhouding niets te
wensen over, wat het gevolg was van het herstel van de kerkelijke
vrede tussen Oost- en West-Rome, waarover aanstonds meer.
Tegenover de barbaren in Gallië Spanje en Afrika trachtte
Theoderik een soort van ere-primaatschap uit te oefenen. Hij
was immers de vorst van het oude politieke centrum Italië ! Op
allerlei wijzen poogde hij zijn collega's onder de Franken, de
Bourgondiërs, Vandalen en West-Goten besef bij te brengen van
het uitzonderlijke van zijn positie. Zijn familie-politiek loopt
op die der Habsburgers van « Austria felix » vooruit : alle vrouwelijke familieleden der malen moesten door een huwelijk met
buitenlandse vorsten te sluiten zijn politieke oogmerken dienen.
Het succes van deze maatregelen was overigens gering, zoals
de geschiedenis zou aantonen.
.

,
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Onder zijn Goten wist hij zich te doen eerbiedigen : we
horen slechts eenmaal van een rebellie, die spoedig onderdrukt
werd. Nadere bijzonderheden hieromtrent ontbreken ons, zodat
we in het duister tasten wat de motieven en het karakter van
dit opstandje betreft. Als rijkssoldaten kregen de Goten land en
hoeven aangewezen, overeenkomstig een oude Romeinse wet, welke
bepaalde, dat burgers het derde deel van hun behuizing aan de
bij hen ingekwartierde militairen moesten afstaan. Als permanent ingekwartierde soldaten maakten de Goten, deze wet interpreterend, aanspraak op het derde deel van de beschikbare grond
met alwat zich daarop bevond, slaven en werktuigen inbegrepen.
Nu lijkt een dergelijke eis buitensporiger dan hij in werkelijkheid
was. Want de 40 à 50.000 Gotische families moeten in het toenmaals sterk onderbevolkte Italië (naar voorzichtige schattingen
telde het een vijf millioen inwoners) vrij gemakkelijk geplaatst
hebben kunnen worden. Bovendien was veel land vrijgekomen door
het verdwijnen van Odoacer's manschappen, ongeveer 15.000 in
getal. En de verdeling was in de meeste gevallen niet reëel : het
zou economisch onverantwoord zijn geweest ieder stukje land in
tweeën te leggen en onpractisch bovendien. Het grootgrondbezit
werd er vrijwel alleen door getroffen, en dan nog vrijwel uitsluitend in de noordelijke en oostelijke provincies van het land.
Want Theoderik wilde om begrijpelijke redenen zijn Goten in
grotere concentraties bijeen laten wonen. De bijzonderheden van
de landverdeling ontgaan ons grotendeels, maar zeker is, dat in
verreweg de meeste gevallen ermee volstaan werd, het derde
deel van de totale opbrengst van een bepaald bezit af te dragen
aan de schatkist, dat deze besteedde voor het onderhoud van
het leger, dus de Goten. Het is niet waarschijnlijk, dat het kleinere
bezit door de z.g. « tertiae » getroffen werd. Voor de rijken
betekende de komst van de Goten dus een zware last, welke echter
aanzienlijk lichter werd, doordat ze nu werden vrijgesteld van
de zware extra-heffingen welke ze voorheen in tijd van oorlog
hadden moeten opbrengen.

Zo bleven de Goten vreemdelingen in het Romeinse staatsorganisme : ze genoten van hun « gastheren » (de officiële terminologie van deze tijd is zeer correct !) via de fiscus een jaarlijks
donativum, waarvoor ze meestal geen krijgsdienst behoefden te
verrichten, en werden mettertijd Italische heerboeren, of liever
gezegd, heerboeren in Italië. Want met de Romeinse bevolking
mengden zij zich niet, behalve in uiterst zeldzame gevallen.
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Huwelijken tussen « cives » en « milites » waren niet alleen
ongeldig, maar zelfs strafbaar. Wel bracht het feit van hun
samenwonen de practische noodzakelijkheid met zich mee, dat
er een zekere eenheid in de wetgeving tot stand moest komen.
Hierin heeft Theoderik voorzien met zijn vermaard Edict, dat
in aansluiting aan bestaande Romeinse wetsbepalingen een zekere
uniformiteit beoogde in zake het territoriale recht ; het personenrecht, met name het familie- en erf-recht, bleef echter nagenoeg
Gotisch. Een eerste begin met de unificatie was dus gemaakt,
maar de constitutie van het Rijk liet niet toe, de verdere consequentie eruit te trekken. Over het privé-leven der Goten vernemen
we zo goed als niets : uit de Variae van Cassiodorus kunnen we
slechts opmaken, dat ze erg gesteld waren op hun oude heldenzangen en op... spek, zodat er zelfs een verbod van uitvoer voor
dit laatste kostbare artikel moest worden uitgevaardigd.
*

*

Hoe stonden nu de Romeinen tegenover het Gotische bewind
Van de lagere standen horen we zeer weinig en hun practische
invloed was nihil. De talrijke « coloni » (d.w.z. « horigen », persoonlijk gebonden aan het grootgrondbezit) , het grauwe stadsproletariaat, de kleine neringdoenden, de handwerkslieden, waren
practisch alleen maar Romeinse burgers in de juridische zin van
het woord : voor hen was de Romeinse staat veelal een despoot,
die hen met ijzeren dwang aan hun grond of bedrijf bond. Een
afschuwelijker erfelijke belasting dan die, welke door de Late
Keizertijd was uitgedacht, kan men zich moeilijk voorstellen.
Van fier nationaal bewustzijn zal bij de meesten van hen wel
geen sprake zijn geweest. Ook al weten we het niet met zekerheid,
toch mogen we met enige waarschijnlijkheid vermoeden, dat zij
vaak met doffe berusting, of met weerloze angst, maar soms
ook met onverholen blijdschap de komst van de barbaren begroet
hebben, die hun misschien uitkomst zou brengen. Overigens
hadden al hun reacties niets te betekenen, want hun rol was
louter passief. Theoderik heeft principieel aan hun lot niets veranderd : de gehele sociale ordening van het Laat-Keizerrijk heeft
hij als een vanzelfsprekend gegeven aanvaard en overgenomen.
Wel mogen we aannemen, dat zijn krachtige hand bepaalde
excessen van de zijde der rijken wist te voorkomen,
zijn Edict
bewijst althans, dat hij ze streng strafte,
en het is waarschijnlijk, dat de verhoogde welvaart en rust, welke Italië onder
Theoderik genoot, op een of andere wijze ook aan de lagere
volksklassen ten goede is gekomen.
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Romeinse middenstand,
middenstand, onder
keizers:.X*
Ook de
onder de ««goede
goede keizers
ruggegraat van het
het Rijk
Rijk en
engeorganiseerd
georganiseerd in
invrij
vrijautonome
autonome
de
de ruggegraat
« municipia»,», had
deze tijd niet
niet veel
veel meer
meer tetebetekenen.
betekenen. Hij
Hij
«municipia
had in
in deze
aan het
hetniets-ontziende
niets-ontziende
was volstrekt
volstrekt ondergeschikt
ondergeschikt gemaakt
gemaakt aan
was
fiscale
en bureaucratische
bureaucratische systeem
de Late
Late Oudheid.
Oudheid. De
De
fiscale en
systeem van
van de
«curialis
zijn gemeente
gemeente een
een aanzienlijke
aanzienlijke man,
man, was
was
« curialis »»,, vroeger
vroeger in zijn
Italische
thans een van de meest beklagenswaardige personen in de Italische
door de
de landverdeling
landverdeling bij
bij de
dekomst
komst
samenleving.
samenleving. Daar
Daar ook
ook hij
hij door
der
Goten getroffen
waarschijnlijk de
de relatief
relatief het
het
der Goten
getroffen werd,
werd, was
was hij waarschijnlijk
zwaarst gedupeerde. Maar ook hem werd geen gelegenheid gelaten
gelaten
te organiseren,
organiseren, nog
nog minder
minder om
om zich
zich te
teverzetten.
verzetten.
om
om zich
zich vrij te
ernstig
De twee
twee Romeinse
Romeinse instanties,
instanties, waarmede
waarmede Theoderik
Theoderik ernstig
te rekenen
rekenen had,
had, waren
waren de
de Senaat
Senaat en
en de
deKerk.
Kerk. Staatsrechtelijk
Staatsrechtelijk
was de Senaat in deze periode niet meer dan de gemeenteraadwasdeSntizproemdangter
maar zijn
zijn feitelijke
feitelijke invloed
invloed werd
werd onder
onder de
deGoten
Goten
van
Rome, maar
van Rome,
groter
dan onder
onder de laatste
laatste keizers.
keizers. Niet
Niet alleen
alleen bleven
bleven de
desenasenagroter dan
wat ze
ze waren
waren: :de
deeconomische
economische machthebbers
machthebbers van
van Italië,
Italië,
toren wat
toren
maar
golden voor
voor de
de barbaren
barbaren als
als de
detypische
typischerepresentanten
representanten
maar zij golden
het Romeinendom.
Romeinendom. Daarenboven
Daarenboven werden
werden uit
uit hun
hungelederen,
gelederen,
van het
ook
door Theoderik,
Theoderik, alle belangrijke
belangrijke dignitarissen
dignitarissenbenoemd.
benoemd. Zij
Zij
ook door
vanhet
hetlaat-antieke
laat-antiekeRome
Romeenenvormden
vormden• .
waren de enige
enige profiteurs
profiteursvan
te vergelijken
vergelijken met
met de
de Russische
Russische adel
adel van
vanvóór
vóór1917.
1917.
een
kaste, te
een kaste,
In tegenstelling
tegenstelling tot
tothun
hunminder
minderbevoorrechte
bevoorrechtemedeburgers
medeburgers hadhaddat althans
althans in
in theorie
theorie zeer
zeer
den
een levendig
levendig nationaal
nationaal besef,
besef, dat
den zij een
onverzettelijk conservatief. Alwat
Alwat
imperialistisch gekleurd was en onverzettelijk
hun
van het
het oude
oude Rome
Rome restte,
restte, was
was hun
hun heilig.
heilig. Als
Als ijverige
ijverige
hun van
hun nationale
nationale letterkunde.
letterkunde.
epigonen beoefenden ze hartstochtelijk hun
Zij
spoorden handschriften
handschriften op en
en verbeterden
verbeterden die,
die, zij richtten
richtten
Zij spoorden
litteraire
waar ze
ze fel
feldiscussieerden
discussieerden over
over allerlei
allerlei
litteraire clubjes
clubjes op,
op, waar
litteraireproblemen,
problemen, zij
zijonderondergrammaticale spitsvondigheden en litteraire
hielden met elkaar
elkaar een
een opgeschroefde
opgeschroefde en
enonnatuurlijke
onnatuurlijke correscorreshielden
hun eigen
eigen dagen
dagen hadden
hadden ze
ze
pondentie.
noden van
van hun
pondentie. Van
Van de
de grote noden
veelal
besef. Ze
Ze leefden
leefden in
ineen
eenkunstmatig
kunstmatigwereldje,
wereldje,
veelal geen
geen flauw besef.
waaraan het
werkelijk leven
leven ongemerkt
ongemerkt voorbijging.
voorbijging. Het
Het isis
waaraan
het werkelijk
moeilijk
te spreken
spreken zonder
zonder ironisch
ironisch te
te worden.
worden. En
En
moeilijk over
over hen
hen te
generaliserend oordeel
oordeel hun
hun waarschijnlijk
waarschijnlijkenig
enig
toch doet zulk een generaliserend
onrecht.
sommigen, misschien
wij ooit
ooit zullen
zullen
onrecht. Want
Want sommigen,
misschien meer
meer dan
dan wij
ambt nauwgezet
nauwgezet en
enonkreukbaar
onkreukbaar vervuld
vervuld en
en
weten,
hebben hun ambt
weten, hebben
bij voorkomende
voorkomende gelegenheden
hun overtuiging
overtuiging
gelegenheden grote
grote offers
offers voor hun
ons nu
nu eenmaal
eenmaal bij
bij voorkeur
voorkeur
gebracht.
gebracht. Maar
Maar de
de geschiedenis leert ons
's mensen
mensen zwakke
zwakke zijden
zijden kennen
kennen en het
het isisdaarom
daarom wellicht,
wellicht, dat
dat
deze
Romeinen» » vaak
pijnlijke indruk
indruk op
op ons
ons
deze ««laatste
laatste Romeinen
vaak zo'n
zo'n pijnlijke
vergeten, dat
dat de
de hoog
hoog gestegen
gestegennood
nood
maken. We
maken.
We dienen
dienen niet
niet te vergeten,
tijd een
eenbijna
bijnabovenmenselijke
bovenmenselijkekaraktervastheid
karaktervastheiden
en offeroffervan die tijd
.

OOST-GOTEN IN ITALIE
ITALIE
DE OOST-GOTEN

153
153

hij Romeins
Romeins
vaardigheid vergde, welke men van iemand, ook al is hij
senator, zo
maar niet mag
mag eisen.
eisen. En
Endan
dan:
gemakkelijk als
als
senator,
zo maar
: zozogemakkelijk
is de
de gemaakte
gemaakte fouten
fouten in
in de
degeschiedenis
geschiedenis aan
aan te
tewijzen,
wijzen,zo
zo
het is
moeilijk is het
het vaak
vaak de
de eigentijdse
eigentijdse problemen
problemen te
en op
op tete
moeilijk
te zien en
lossen.
gedupeerd
Zo deze
deze senatoriale
senatoriale families
families economisch
economisch ook
ook alalgedupeerd
Zo
datditditnogal
nogalisismeegevallen,
meegevallen, werden,
geloven
trouwens,
werden, -wewe
geloven
trouwens,dat
ander terrein
terrein boekten
boekten ze
ze grote
grotewinst.
winst.Want
WantTheoderik
Theoderik
op een
een ander
op
ook in
in zake
zakede
desenatoriale
senatorialevoorrechten
voorrechten alles
alles bij
bij het
hetoude,
oude,
liet ook
gevolge van
van de
de gewijzigde
gewijzigde omstandigheden
omstandigheden steeg
steeg de
de Senaat
Senaat
en ten gevolge
zeer in
in aanzien
aanzien en
en invloed.
invloed. Het
Het ««atrium
atrium libertatis
libertatis»:t werd
werd
feitelijk zeer
door de koning van
van iedere
iedere belangrijke
belangrijkebenoeming
benoeming en
engebeurtenis
gebeurtenis
door
in kennis
kennis gesteld
gesteld en
enbeleefd
beleefduitgenodigd
uitgenodigd zijn
zijninsteminstemhoffelijk in
hoffelijk
betuigen. De
De Senaat
Senaat was
waseen
eenmachtsfactor
machtsfactorvan
vanbetekenis
betekenis
ming te betuigen.
in kerkelijke
kerkelijke aangelegenheden
aangelegenheden en onderhield
onderhield in
in deze
deze periode
periode zelfs
zelfs
eigen diplomatieke betrekkingen met Oost-Rome. Vandaar is heteigndplomatkbreing Oost-Rme.Vandrih
begrijpen, dat
dat hij
hij zich
zichvoor
voordedeovergrote
overgrotemeerderheid
meerderheidachter
achter
te begrijpen,
stelde. Natuurlijk
Natuurlijk was
was een
een deel
deel van
vande
desenaat,
senaat,
het nieuwe régime stelde.
vooral de stad-romeinse
stad-romeinse adel,
adel, meer
meer gevoelig
gevoelig'. voor de vernedering
vernedering
vooral
n
van een
een Gotische
Gotische bezetting,
bezetting, maar
maar in
in het
hetalgemeen
algemeengesproke
gesproken
van
houding van oprechte
oprechte waardering
waardering en
en eerbied
eerbied voor
voor
varieerde
varieerde hun
hun houding
Theoderik's
in het
hetonvermijdelijke.
onvermijdelijke.
Theoderik's persoon
persoon tot
tot gelaten berusting in
Namen sommigen
sommigen ook
een gereserveerde
gereserveerde houding
houding aan,
aan, deze
deze
Namen
ook al een
bijna nooit
nooit onwelwillend,
onwelwillend, nog
nog minder
minder vijandig.
vijandig.
was bijna
Zwaarder
nationale tegenstelling
tegenstelling woog
woog althans
althans voor
voor
Zwaarder dan
dan de nationale
de meeste Romeinen de godsdienstige : de Goten waren n.l. Ariaan, demstRoingdest:Gonwar.lAi,
bezat het Arianisme
Arianisme in
in deze
deze tijd
tij d
de
Romeinen katholiek.
de Romeinen
katholiek. Nu
Nu bezat
voor de gemiddelde Romein hoegenaamd geen werfkracht meer, vordegmilRnhoegamdwrfkchte,
want
was nog
nog slechts
slechts een
een ketterij
ketterij van
van barbaren,
barbaren, die
die hij
hij zelf
zelf
want het was
reeds
anderhalve eeuw
boven was
was gekomen.
gekomen. Daarenboven
Daarenboven was
was
reeds anderhalve
eeuw te boven
het
Arianisme een
landskerk, die
stond met
met de
de staat,
staat,
het Arianisme
een landskerk,
die viel
viel of
of stond
waartoe
behoorde;; de zedelijke kracht, die ervan
ervan uitging,
uitging, was
was
waartoe ze behoorde
gering;
had geen
geen sterk
sterk ontwikkelde
ontwikkelde hiërarchie,
hiërarchie, die
in de
de
gering ; het had
die in
te vergelijken
vergelijken zou
zou zijn
zijn met
metde
destevig
steviguitgegroeide
uitgegroeide
verste
verte te
verste verte
van
toen al
al pauselijke
pauselijke Italië.
Italië. Ook
Ook op
op godsdienstig
godsdienstig gebied
gebied liet
liet
van het toen
had aangetroffen
aangetroffen: :de
deRomeinen
Romeinen
Theoderik
ze had
Theoderik de
de zaken,
zaken, zoals
zoals hij ze
bleven katholiek, de Goten Ariaan. De
De beide
beide godsdiensten
godsdienstenmaakten
maakten
niet in
ineen
eenscherpe
scherpediscussie.
discussie.
geen propaganda bij elkaar en traden niet
een vervolging,
vervolging, zoals
zoals dit
dit ininsommige
sommige
Nog minder
minder kwam
kwam het tot een
het geval
geval was.
was. Uit
Uitalles
alleskrijgt
krijgt
andere
andere staten
staten bij
bij tijd
tijd en wijle wel het
men
indruk, dat de Romein
Romein zich
zich op
op religieus
religieus terrein
terreinsuperieur
superieur
men de indruk,
onaantastbaar voelde,
bij hem
hem van
van een
een
en
en onaantastbaar
voelde,en
en dat
dat de
de Goot,
Goot, zo
zo er
er bij
diep
al sprake
sprake was,
was, zich
zich niet
nietfanatiek
fanatiekgedragen
gedragen
diep godsdienstig besef al
heeft.
Deze verdraagzaamheid
verdraagzaamheid heeft iets
ietsaantrekkelijks,
aantrekkelijks, vooral
vooral
heeft. Deze
.

154

DE OOST-GOTEN IN ITALIE

in die tijden, toen ze zo zelden beoefend werd, en ze getuigt weer
van Theoderik's juist inzicht in zijn situatie. Anderzijds zullen
we moeten erkennen, dat het niet aangaat een staat, nog minder
een natie, te bouwen zonder een gemeenschappelijke geestelijke
ondergrond, welke zeker in die dagen ondenkbaar was zonder
de godsdienst. Het doorvoeren van het dualistische systeem ook
op godsdienstig gebied stond de eenwording van Theoderik's
onderdanen dan ook het meest in de weg.
Ennodius, een katholiek diaken, zegt ergens over de kerkelijke politiek van Theoderik : « Ons geloof is bij hem in een veilige
haven, al is hij ook een ketter ». Wij zouden zijn woorden aldus
willen wijzigen : « juist omdat hij een ketter is, onbekrompen
genoeg om geen martelaren te maken ». Want als Ariaan bleef
Theoderik steeds buitenstaander in kerkelijke aangelegenheden
en zodoende kwam hij niet in de verleiding de dubieuse rol van
« roi-sacristain » te gaan spelen. De Romeinse Kerk bleef in deze
jaren, die zo uiterst belangrijk waren voor de ontwikkeling van
de leer van het primaatschap, gespaard voor het Caesaropapisme,
dat in het officieel orthodoxe Constantinopel een steeds dreigender
gevaar werd.

Het was voor Theoderik een gelukkige omstandigheid, dat
gedurende de meeste jaren van zijn bijna veertigjarig bewind
de Oosterse Kerk zich door het z.g. Acaciaanse schisma van Rome
had afgescheiden. Daardoor werd de aandacht van die Romeinen,
die nog altijd hun hoop op een keizerlijke restauratie gesteld
hadden, van Byzantium afgeleid, en kwamen ze niet zo gemakkelijk in de verleiding zich minder loyaal te gedragen tegenover
de Oost-Goten. Godsdienst en politiek gingen in die dagen nauw
samen en Theoderik zou daarvan de slechte gevolgen ondervinden.
Naar aanleiding van het Acaciaanse schisma, dat in wezen een
strijd tussen Oost en West was om het primaatschap, kwam het
in 498 te Rome tot een dubbele pauskeuze, voornamelijk door
het drijven van enige Byzantijns-gezinde senatoren. Theoderik's
gezag is in de conflicten, die hiervan het gevolg waren, meermalen te hulp geroepen, en men moet erkennen, dat hij zich
van zijn taak als scheidsrechter beter gekweten heeft dan menig
katholiek vorst vóór of na hem. Hoewel men van kerkelijke en
van senatoriale zijde er vaak bij hem op heeft aangedrongen, in
=deze hachelijke kwestie een zelfstandig besluit te nemen, heeft
hij dit beslist geweigerd : hij wilde slechts de voorwaarden
scheppen, die nodig waren voor het oplossen van het geschil.
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Eerst later, toen de situatie klaar geworden was, heeft hij zeer
energiek ingegrepen ten gunste van Symmachus, de wettige
Paus. Men kan dit alles voorzichtige berekening noemen, want
Theoderik had er alle belang bij noch Byzantium, noch een
belangrijk deel van de Senaat of van de clerus voor het hoofd
te stoten, maar men mag niet uit het oog verliezen, dat hij hier
met een wijze tact en grote beheerstheid is opgetreden, welke
hem in de kerkgeschiedenis als een grote eer zal blijven worden
aangerekend.
^

De gehele situatie werd echter anders, toen in 518 Keizer
Justinus op de troon kwam. Deze, afkomstig uit het Latijnse
Dalmatië en energiek bijgestaan door zijn neef Justinianus, was
ijverig orthodox, ja, hij had zijn verheffing voor een niet gering
deel te danken aan de orthodoxe reacties van het Byzantijnse
volk, dat de onverstandige kerkelijke politiek van de keizers Zeno
en Anastasius beu was geworden. In 519 werd de kerkelijke
vrede met Rome getekend, bij welke gelegenheid de politieke
zijde van het vraagstuk niet vergeten werd. Theoderik werd nog
eens uitdrukkelijk als vorst van Italië erkend en zijn schoonzoon
Eutharik, de vermoedelijke opvolger, ontving de hoogste onderscheidingen. Nu stond de adel van Rome niets meer in de weg,
zich volkomen achter de Oost-Goten te stellen. We zien dan ook,
dat een Boethius, die zich tot dan toe afzijdig had gehouden van
elk hofambt te Ravenna, in 523 « magister of f iciorum » wordt ;
zijn beide zoontjes worden in 522 consul en de dankbare vader
spreekt een feestrede uit op zijn koning. Niemand kon toen vermoeden, dat de catastrofe zo snel zou volgen. Reeds in 523
wordt Boethius door een zekere Cyprianus van geheime betrekkingen met Oost-Rome beschuldigd : de gehele Senaat zou tegelijk
met Boethius gecompromitteerd zijn. Deze haastte zich prompt
zijn onschuld te betuigen en zich van Boethius te distanciëren.
Het gevolg is bekend : in 524 werd de laatste filosoof van Rome
terechtgesteld, het jaar daarna zijn schoonvader Symmachus.
In hoeverre zij zich werkelijk schuldig hebben gemaakt aan
hetgeen hun ten laste werd gelegd, is niet meer uit te maken.
In ieder geval maakte het hardhandig optreden van Theoderik,
dat in fel contrast staat met zijn vroegere gematigdheid, een
enorme indruk zowel in Italië als in Byzantium. Het schijnt, dat
de koning, eenmaal op de verkeerde weg, deze niet meer heeft
kunnen verlaten. Spoedig daarna raakte hij in conflict met Paus
Johannes I, dien hij dwong naar Constantinopel te reizen, waar

,
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kennelijkeopzet
opzetom
omTheoderik
Theoderik te
teprovoceren,
provoceren,
de
Ariaanse Goten
Rijkshelft vervolgen,
vervolgen, wat op de
de duur
duur
de Ariaanse
Goten in
in zijn
zijn Rijkshelft
erge
gevolgen moest
moest hebben
hebben voor
voor de
deverstandhouding
verstandhouding van
van
erge gevolgen
Theoderik
orthodoxe Romeinen.
zeventigjarige
Theoderik met
met zijn
zijn orthodoxe
Romeinen. De bijna zeventigjarige
vorst
schijnt deze
deze moeilijkheden
moeilijkheden niet
meer te
te hebben
hebben kunnen
kunnen
vorst schijnt
niet meer
overmeesteren
barbaar kwam
kwam in
overmeesteren: :hij
hij verloor
verloor zijn
zijn geduld
geduld en
en de barbaar
hem
was gebouwd,
gebouwd, het
het
hem boven.
boven. De
De fundamenten,
fundamenten, waarop
waarop zijn
zijn rijk was
.

.
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stelsel van
van evenwicht
evenwicht tussen
tussende
deverschillende
verschillendemachtsfactoren
machtsfactorenvan
van
zijn tijd, zag
zag hij
hij bezwijken.
bezwijken. Dit
Ditalles
alleskan
kanwel
weldedepsychologische
psychologische
zijn despotisch
despotisch optreden
optreden zijn.
zijn.
verklaring van zijn
verklaring
Maar
nog meer
meer het
het symptoon
symptoon van
van de
de
Maar Theoderik's
Theoderik'seinde
eindeisis nog
zijn koninkrijk.
koninkrijk. Italië
onder zijn
zijn
innerlijke
innerlijke zwakte
zwakte van
van zijn
Italië was onder
langdurige regering
eenheid geworden
geworden: : de
Goten en
en de
de
langdurige
regering geen
geen eenheid
de Goten
Romeinen waren twee verschillende volkeren
volkeren gebleven
gebleven met
met onoveronoverbrugbare verschillen
nationaliteit, cultuur
cultuur en
en godsdienst.
godsdienst. Hij
Hij
brugbare
verschillen in nationaliteit,
had zelfs geen
geen poging
poging tot
tot innerlijke
innerlijke unificatie
unificatie gedaan.
gedaan. Zijn
Zijn rijk
rijk
had
had voornamelijk kunnen bestaan bij de gratie van bijzondere, hadvornmelijkubstandegrivbjzon,
eerste plaats
plaats
omstandigheden, waartoe
voor hem gelukkige, omstandigheden,
waartoe in de eerste
de
kerkelijke politiek
politiek van
van Byzantium
Byzantium gerekend
gerekend moet
moet worden.
worden.
de kerkelijke
Theoderik
in staat
staatgebleken,
gebleken, de
deaanvankelijk
aanvankelijk gunstige
gunstige
Theoderik was
was wel
wel in
situatie
voor zich
te buiten,
buiten, maar
maar iets
iets nieuws
nieuws tetescheppen
scheppen
situatie voor
zich uit te
Laten we
eerlijk zijn
zijn en
en erkennen,
erkennen, dat
dat het
het
vermocht hij
vermocht
hij niet.
niet. Laten
we eerlijk
historische
gekomen was. Maar
Maar als
als
historische ogenblik
ogenblik hiervoor
hiervoor nog
nog niet gekomen
de erenaam
erenaam «.«de
Grote:.» voor die
die vorsten
vorsten willen
willenreserveren,
reserveren,
we de
de Grote
wier verschijnen
verschijnen in
de geschiedenis
geschiedenis van hun
hun volk
volk een
een nieuw
nieuw
wier
in de
tijdperk
aankondigt, dan
het duidelijk,
duidelijk, dat
dat we
weTheoderik
Theoderik deze
deze
tijdperk aankondigt,
dan is het
onderscheiding
moeten onthouden.
onthouden. Theoderik leidt de
de MiddeleeuMiddeleeuonderscheiding moeten
in, hij
hij sluit
sluit de
deOudheid
Oudheid af.
af. Zijn
Zijn politiek
politiek is
is er
erniet
nieteen
een
wen niet in,
wen
of van
vanprincipiële
principiëlevernieuwing,
vernieuwing, maar
maar
van jeugdige
jeugdige verovering
verovering of
van
is door
door en
en door
door conservatief.
conservatief. Niemand
Niemand kan
kan natuurlijk
natuurlijk zeggen,
zeggen,
zij is
er gebeurd
gebeurd zou zijn, als
als de
de Goten
Goten hun
hun macht
macht in
inItalië
Italiëhadden
hadden
wat er
echter zeker,
zeker, dat
dat ze zelfs
zelfs dan
dàn niet
niet
kunnen
kunnen handhaven.
handhaven.Dit
Dit lijkt
lijkt echter
de
rol van
van de
deFranken
Frankenzouden
zouden gespeeld
gespeeld hebben.
hebben. Hun
Hun gering
gering
de rol
aantal,
gebrek aan
aan nationaal
nationaal besef
besef ten
ten gevolge
gevolge van
van hun
hun
aantal, hun
hun gebrek
jarenlange rondzweryingen
rondzweryingen op Romeins
Romeins grondgebied,
grondgebied, de
de onmoonmojarenlange
vers bloed
bloed te
te voorzien,
voorzien, en
en tenslotte
teIl&lotte hun
hun
gelijkheid
gelijkheid zich
zich van
van vers
Ariaanse godsdienst
godsdienst maken
maken dit
dit zeer
zeer onwaarschijnlijk.
onwaarschijnlijk.
Ariaanse

**

**
*

de dood
dood van Theoderik
Theoderik gaat het met
met de
de macht
macht der
der Goten
Goten
Na de
snel
dochter, de
de ontwikkelde
ontwikkeldeAmalasuntha,
Amalasuntha,de
de
snel. bergafwaarts.
bergafwaarts. Zijn dochter,
weet als
als regentes
regentesover
overhaar
haaronmondig
onmondigzoonzoonweduwe van Eutharik, weet
Athalarik nog enige tijd de
de schijn
schijn te
teredden.
redden. Zij
Zij geeft
geeftaan
aande
de
tje Athalarik
familie van
van Boethius
Boethius en
enSymmachus
Symmachus de
degeconfiskeerde
geconfiskeerdegoederen
goederen
terug, laat
laat zich
zich voornamelijk
voornamelijk door
door Romeinen
Romeinen terzijde
terzijde staan,
staan,zoals
zoals
Cassiodorus, benoemt
Goot, Tuluin,
Tuluin, tot ««patricius
Cassiodorus,
benoemt een
een gematigd
gematigd Goot,
patricius
praesentalis»» ((1)
laat Athalarik
Athalarik een
een Romeinse
Romeinse opvoeding
opvoeding geven.
geven.
praesentalis
1 ) en laat
(1)
Door deze
deze benoeming
benoeming werd
werd het
het schema
schema van
vanhet
hetdualisme
dnallsmedoorbroken,
doorbroken, want
wantTuluin
Tululnwerd
werd
(1) Door
bij deze
deze gelegenheid
gelegenheid senator,
wat onder
onder Theoderik,
Theoderlk, voor
voor zover
zover wij
wij weten,,
weten., nooit
nooit was
was
bij
senator, lets
iets wat
voorgekomen. In
herstelde zij
het verstoorde
verstoorde evenwicht
evenwicht door
door de
de Romein
Romein Liberius
Liberlus tot
tot
voorgekomen.
In 533
533 herstelde
zij het
dezelfde
ten
waarvan
deze
- - eveneens
eveneens een
een
dezelfde waardigheid
waardigheidtetebenoemen,
benoemen,
tengevolge
gevolge
waarvan
deze
een novum
novum -- een
commando kreeg.
kreeg.
militair commando
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Maar de
gevolgen bleven
er ontstond
ontstond een
een heftige
heftige
Maar
de gevolgen
bleven niet
niet uit :: er
reactie onder
Goten tegen
haar te grote
grote voorkeur
voorkeur voor
voor de
de
reactie
onder de
de Goten
tegen haar
Romeinen.
deze oppositie was, dat
dat zij
zij zich
zichspoedig
spoedig
Romeinen. Het gevolg van deze
van Cassiodorus
Cassiodorus en andere
andere vooraanstaande
vooraanstaande Romeinen
Romeinen moest ontontdoen
en practisch
practisch onder
onder de
voogdij werd
werd gesteld
gesteld van
van drie
drie
doen en
de voogdij
Gotische
travers
Gotische hofmeiers.
hofmeiers. Alleen
Alleen die
die Romeinen
Romeinendie
die àà tort et àà travers
met de Goten
Goten meegingen,
meegingen, kregen
nu komende
komende jaren de kans
kans
kregen in de nu
534 Athalarik,
Athalarik, niet
niet het
het minst
minst
promotie
promotie te
te maken.
maken. Toen
Toen stierf
stierf in 534
zijn vroegtijdige
vroegtijdige uitspattingen.
uitspattingen. De
De situatie
situatie was
was
ten gevolge van zijn
hachelijk voor
ze doen
doen ?? Haar
Haar eerzucht
eerzucht
hachelijk
voor Amalasuntha
Amalasuntha ;; wat moest ze
doen van
vande
detroon,
troon,anderzijds
anderzijdszouden
zouden
verbood
verbood haar
haar afstand
afstand te doen
vorstin. Zij
Zij besloot
besloot
de Goten
Goten nooit vrede hebben genomen
genomen met een vorstin.
Theodahad, een
een Gotisch
Gotisch ««grand
seigneur»,»,
daarom
daarom haar
haar neef, Theodahad,
grand seigneur
die
zijn uitgestrekte
uitgestrekte landgoederen
landgoederen in
Etrurië woonde,
woonde, in de
de
die op zijn
in Etrurië
regering
te nemen.
nemen. Anders
Anders dan
daneen
eenwanhoopsdaad
wanhoopsdaad kan
kan men
men
regering op te
moeilijk uitleggen,
uitleggen, want Theodahad
Theodahad was
zowel bij de
de
deze
deze stap
stap moeilijk
was zowel
Goten
bij de
de Romeinen
Romeinen gehaat.
gehaat. Hij
Hijwas
waseen
eenwiwijsgerig
diletGoten als
als bij
j sgérig dilettant, stak niet
niet onder
onder stoelen
stoelen of
ofbanken,
banken, dat
dathij
hijdedewapenhandel
wapenhandel
tant,
van de
de Romeinen
Romeinen de
de kunst
kunst geleerd
geleerd zich
zich wederwederverachtte
verachtte en
en had van
te eigenen.
eigenen. «Een
buurman te
rechtelijk grote
bezittingen toe te
rechtelijk
grote bezittingen
« Een buurman
hebben »,», merkt
Procopius laconiek
laconiek op,
op, ««was
voorTheodahad
Theodahad
hebben
merkt Procopius
was voor
iets ondraaglijks
ondraaglijks ».
zijn rijk
rijkaan
aandramatische
dramatischegebeurtenissen
gebeurtenissen:
De volgende jaren zijn
:
ze
zijn in
inwijdere
wijderekring
kringbekend
bekendgeworden
geworden door
door de
devermaarde
vermaarde
ze zijn
Dahn.
professoren-roman: :«Ein
professoren-roman
« EinKampf
Kampf um
um Rom
Rom»,», van
van Felix Dahn.
Aan
hoofdzaken willen
willen wij
wij hier
hierkort
kortherinneren.
herinneren. Nog geen
Aan de hoofdzaken
jaar later
later werd
werd Amalasuntha
Amalasuntha door
door haar
haar mederegent,
mederegent, ofschoon
ofschoon
half jaar
aan haar
haar zijn
zijn waardigheid
waardigheid te
te danken
danken had,
had, verbannen
verbannen en
en
deze
deze aan
daarop gedood.
gedood.
kort daarop
Vanaf dit
tijdstip (30
(30 April
April 535)
535) treden
treden de
de intrigues
intrigues van
van
Vanaf
dit tijdstip
Byzantium duidelijk
zelfs zeer
zeerwaarschijnlijk,
waarschijnlijk,
Byzantium
duidelijk aan
aan de
de dag.
dag. Het is zelfs
dat
moord op
Amalasuntha niet
anders dan
dan vals spel
spel van
van het
het
dat de moord
op Amalasuntha
niet anders
keizerlijke
Zoals men weet, had Justinianus in
in 527
527
keizerlijke hof is geweest. Zoals
program hij
ten koste
koste van
van
zijn
oom opgevolgd,
opgevolgd, wiens
politiek program
zijn oom
wiens politiek
hij ten
alles
uitvoeren. Meer
Meer dan
dan één
één zijner
zijnernaaste
naastevoorgangers
voorgangers
alles wilde uitvoeren.
de verhevenheid
verhevenheid en de
de universauniversahij diep
diep doordrongen
doordrongen van de
was hij
het Romeinse
Romeinse keizerschap.
keizerschap. Daarbij
Daarbij kende
kende hij zich
zich ook
ook
van het
liteit van
het
kerkelijke zaken
zaken een zeer groot
groot gezag
gezag toe
toe en
enbeschouwde
beschouwde het
in kerkelijke
als een van
van zijn
zijn voornaamste
voornaamste plichten
plichten het
het christelijk
christelijkgeloof
geloofongeongeverdedigen en
propageren. Hij
ging
schonden
schonden te
te bewaren,
bewaren, te
te verdedigen
en te propageren.
Hij ging
groot
op zijn
zijn theologische
theologische kennis
kennis en bracht
bracht uren
uren door
door met
met
groot op
dogmatische
oprecht orthodox,
orthodox, maar
maar het isis
dogmatische disputen.
disputen.Hij
Hij was
was oprecht
duidelijk,
een dergelijke
dergelijke opvatting
opvatting van
van zijn
zijn taak
taak niet
niet
duidelijk, dat
dat hij
hij bij een
kon
nalaten politieke
politieke motieven
motieven mee
mee te
te laten
latenspreken,
spreken,wanneer
wanneer
kon nalaten
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hij zijn
zijn eerbied
eerbied betuigde
betuigde aan
Rome. Hij
in de
de·
hij
aan de
de Paus
Paus van
van Rome.
Hij is in
Byzantijnse geschiedenis
geschiedenis het klassieke
klassieke voorbeeld
voorbeeld van een
een absoabsoByzantijnse
vorst en
en Caesaropapist.
Caesaropapist. Hij
Hij heeft
heeftaan
aanhet
hetchristelijke°
christelijkelutistisch vorst
in het
hetOosten
Oosten.
keizerschap die
keizerschap
die ideologie
ideologie gegeven,
gegeven, welke
welke zich
zich in
n
eeuwenlang zou
handhaven. Daarenboven
en ee
een
eeuwenlang
zou handhaven.
Daarenbovenhad
had hij
hij talent en
enorme arbeidskracht
arbeidskracht ; zijn
zijn verantwoordelijkheidsgevoel
verantwoordelijkheidsgevoel strekte
strekte'
enorme
t
bestuur uit,
uit, met
met het
hetgevolg
gevolgda
dat.
alle onderdelen
onderdelen van het bestuur
zich over alle
wasgehuwd
gehuwd
soms een
een ietwat
ietwat kleine
kleine indruk
indruk op
op ons
ons maakt.
maakt. Hij
Hij was
hij soms
met
met Theodora,
Theodora, die een
een alles
allesbehalve
behalvesmetteloos
smetteloosverleden
verledenhad,,
halt.
maar, eenmaal
eenmaal keizerin,
man energiek
energiek bijstond
bijstond en
en hem
hem
maar,
keizerin, haar
haar man
eenmaal zelfs de
de troon
troon redde.
redde.
eenmaal
n
was, volgens
volgens Procopius,
Procopius, een
een der
der kenmerken
kenmerken van
van hu
hun
Het was,
diplomatie, schijnbaar verschillende, soms zelfs tegenstrijdige,.diplomate,schjnbrvilde,somzftgnrijde,
wenden, die in werkelijkheid
werkelijkheid tot
tot een
een en
enhetzelfde
hetzelfde
middelen aan
middelen
aan te wenden,
in het
het geval
gevalvan
vanTheodahad
Theodahad en
en
doel
moesten leiden.
ook in
doel moesten
leiden. Zo
Zo ook
Amalasuntha. Vóór
dood had de Regentes
Regentes zich
zich onder
onder
Amalasuntha.
Vóór Athalarik's dood
endeze
dezewas
wasop
opdit
ditaanbod
aanbod
van Justinianus,
Justinianus,en
de bescherming gesteld van
gaarne
ingegaan. Zodra
Zodra Theodahad
Theodahad mederegent
mederegent was
was geworden,
geworden.
gaarne ingegaan.
was hij door een gezant van Theodora ertoe overgehaald, zichwashijdorengztvaThdore gal,zich
ontdoen. Het gevolg
gevolg kan
kan men
men zich
zichdenken
denken ~
van
Amalasuntha te ontdoen.
van Amalasuntha
aanstonds
als de
debeschermer
beschermer van
van
aanstonds wierp
wierp Justinianus
Justinianus zich
zich op
op als
Theoderik's
wilde wreken.
wreken.
Theoderik's dochter,
dochter, wier dood hij wilde
Theodahad
persoon : tot iedere
iedere conconTheodahadwas
was de
de lafhartigheid
lafhartigheid in persoon
maar in
in
cessie
hij bereid,
bereid, mits
mits de
dekeizer
keizer hem
hempersoonlijk
persoonlijk maar
cessie was hij
het·
bezit van
van zijn
zijnlandgoederen
landgoederen wilde
wilde laten.
laten. Byzantium
Byzantium speelde
speeldehet bezit
met de zwakkeling
zwakkeling zijn berucht
berucht diplomatiek
diplomatiek spel:
had juist
juist
spel : het had
Afrika
op de
de Vandalen
Vandalen heroverd
heroverd en het
het keizerlijke
keizerlijke leger
legeronder
onder
Afrika op
op Sicilië.
Sicilië. Het
Het Gotische
Gotische leger
leger behaalde
behaaldeBelisarius had al voet gezet op
een klein succes in Dalmatië : dit was voor Theodahad genoeg enklisucDamtë:diwsvorTheagn
om
totaal van
van gedachten
gedachten te
veranderen en
de strijd
strijd met
met
om totaal
te veranderen
en tot
tot de
Belisarius
besluiten. Verder
besluit bracht
bracht hij het
het
Belisarius te
te besluiten.
Verder dan
dan dit
dit besluit
echter
hij liet
lietgeheel
geheel Zuid-Italië
Zuid-Italië tot
tot Napels
Napels toe
toedoor
doorhet
het
echter niet
niet en hij
Byzantijnse
overrompelen. De Goten,
Goten, eindelijk afkerig
afkerig van
van
Byzantijnse leger overrompelen.
hun
karakterloos vorst,
nationale zede
zede een
een
hun karakterloos
vorst, plaatsten
plaatsten volgens hun nationale
zekere
schild en
en riepen
riepen hem
hem daarmee
daarmee tot
tot hun
hun·
zekere Witiges
Witiges op
op het schild
koning
Deze liet
liet de
deweerloze
weerlozeTheodahad
Theodahad doden
doden en
en haastte
haastte
koning uit.
uit. Deze
Matasuntha,
zich naar
n aar Ravenna om er de dochter van Amalasuntha, Matasuntha,
te huwen ; op deze wijze hoopte
hoopte hij tegenover
tegenover de
de Keizer
Keizer aan
aan zijn
zijn,,
karakter te geven
geven (eind
(eind536)
586).
bewind
bewind een
een wettelijk karakter
.
van Witiges
Witiges tot
totkoning,
koning, die
dieaanvankelijk
aanvankelijk een
een
De verheffing van
restauratie
uit. Rome
Rome viel
viel ininBelisarius'
Belisarius'
restauratie beloofde,
beloofde,liep
liep op
op niets
niets uit.
handen
de langdurige
langdurige pogingen
stad te
te·
handen en
en de
pogingender
der Goten
Goten om
om de
de stad
ontzetten
mochten niet baten.
baten. Kort
Kortdaarop
daaropwerd
werdRavenna
Ravennadoor»
doorontzetten mochten
Byzantiumdede,
de
keizerlijke troepen
troepen ingesloten
ingesloten :: men
men wilde
wilde ininByzantium
de keizerlijke
.
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oorlog met de Goten snel liquideren, daar aan het Oostelijk front
een conflict met de Perzen dreigde. Van de andere kant hadden
de Goten zware verliezen geleden. Zodoende kwam men tot
onderhandelingen : Italië ten zuiden van de Po zou geheel aan de
keizer worden afgestaan, ten noorden van deze rivier zouden
de Goten mogen blijven wonen op de oude voorwaarden. De
barbaren gingen op dit aanbod gaarne in en boden Belisarius
zelfs de kroon aan. Deze weigerde dit laatste en vertrok naar
Constantinopel om zich persoonlijk ter beschikking van de Keizer
te stellen, Witiges en Matasuntha en vele andere voorname Goten
met zich meevoerend. Uit het verloop van de onderhandelingen
blijkt duidelijk, dat het de Goten niet om een nationaal bestaan
te doen was, maar eenvoudig om een veilig en ongestoord grondbezit, zoals ze dit tot nu toe in Italië gewend waren geweest.
Na de capitulatie van Ravenna beschouwde men de oorlog
met de Goten als beëindigd, maar spoedig zou blijken, dat men
zich vergist had. Want de Goten hebben, oprukkend vanuit het
Noorden, nog vijftien jaren lang achtereenvolgens onder Totila
en Teia de strijd gaande gehouden. Na verloop van tijd kwam
Belisarius er weer aan te pas, en eindelijk in 555 heeft Narses
definitief met de laatste Goten afgerekend. Volgens keizerlijke
opvattingen was dit tweede stadium van de oorlog niet anders
dan rebellie. De Goten hebben echter juist in deze tijden, toen
het voor hen vaak een strijd om het naakte bestaan was, staaltjes
van heldenmoed geleverd, die hen in de geschiedenis tot bijna
legendarische figuren gemaakt hebben.
Vreselijk had Italië geleden onder de gruwelen van een
twintigjarige oorlog, waarin Rome meermalen van bezitter wisselde en het land beurtelings door Goten en Romeinen geplunderd
werd, en er bleef slechts een chaos over. Korte tijd daarna vielen
de Longobarden Noord-Italië binnen (567) . De verschillende
provincies waren geïsoleerd geraakt en het oude staatsapparaat
was grotendeels verdwenen. Zij ontwikkelde zich met name onder
het pontificaat van Gregorius de Grote (590-604) tot een wereldmacht. Onder de leiding van even talentvolle als heilige mannen
nam zij nieuwe en succesvolle initiatieven ; in het Westen werd
haar gezag algemeen aanvaard en in het Oosten wist zij zich te
doen eerbiedigen. In stilte werkte zij aan de vorming van de
nieuwe Middeleeuwse gemeenschap, die eerst mogelijk werd, toen
de oude zich ontbonden had.
Het is Karel de Grote geweest, in wiens keizerschap deze
nieuwe christelijke gemeenschap een haar passende en eigentij dse vorm heeft gekregen. Zijn kroning tot keizer door Paus
Leo III (Kerstmis 800) symboliseerde de, zij het ook sterk
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gesimplificeerde,
samengaan der
der twee
twee
gesimplificeerde, Augustijnse
Augustijnse idee
idee van
van het samengaan
machten ; zij betekende
betekende niet
nietminder
minderde
deemancipatie
emancipatieder
derbarbaren,
barbaren,
die
in 812,
812, hoe
hoe node
node dan
dan ook,
ook, door
keizer van
vanOost-Rome
Oost-Rome
die in
door de keizer
erkend
werd.
erkend werd.
bleef 's'skeizers
keizersvazal.
vazal.
Theoderik
Theoderik werd
werd geen
geen « Augustus »,
», hij bleef
Zijn
Goten namen
namen op
op enige
enigeonbelangrijke
onbelangrijke uitzonderingen
uitzonderingen na
na
Zijn Goten
hoegenaamd
deel aan
aan het
het laat-antieke
laat-antieke culturele
culturele leven
leven ;; zij
hoegenaamd niet
niet deel
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Met de officieren had hij het over dingen van de geest, wetenschap, wijsbegeerte. Hij zat tussen de soldaten en lachte met
hen, als zij dobbelden, dronken, vloekten ; hij verzekerde hun,
dat hij niet veel bezwaren had tegen die manieren van doen, die
helpen om de eentonigheid te verdrijven ; toch moesten ze niet
spelen om een inzet, die ze niet konden betalen ; ze zouden misschien meer fit blijven, als zij wat minder dronken ; zij konden
ook wel een toontje lager vloeken, dat bij het te dikwijls herhalen zijn opluchtingsef f ekt verliest. En zo kwam hij te Goa met
een gezelschap vrij sobere mannen, die zich behoorlijk gedroegen
en niet met een bende tuchteloze bandieten. »
Iedereen zal moeten toegeven, dat deze woorden in de mond
van een Engelsman, van een Protestant, wel heel sympathiek
zijn. Ze zijn ontroerend om hetgeen men tussen de regels door
zou kunnen menen te lezen. Het is of de schrijver zelfs de grootheid van het lang gesmade, zelfs onherroepelijk veroordeelde
Portugal van de zeventiende eeuw in de aureool van de Apostel
.
van Indië heeft kunnen waarnemen....
Er is ongetwijfeld veel ergenis gew eest in de stad van zestiende eeuwse gelukzoekers, veel, dat doet denken aan gestrafte
steden en spreken van Sodomah en Gomorrah. Het is waar, het
oude Goa bestaat niet meer, het heet Panjim aan de oevers van
de Mandovi, maar de drie grote kerken staan nog op hun plaats,
imposant, verlaten, maar goed onderhouden (zij zijn . tot staatsmonumenten verklaard) . Het zijn : de kapel van de Onderkoning,
de Bom Jesuskerk van de Jezuïeten en de Kathedraal, « and Xavier
is there still ».
« Zijn lichaam rust in een groot graf in de Bom-Jesuskerk
en zijn graf is of was tot voor heel kort geleden het brandpunt
van een oude ceremonie.
Een nieuwe onderkoning van Portugees Indië ging aan land
in de monding van de Mandovi en begaf zich naar een oud
kasteel op een vooruitstekende rots. Daar ontving hij drie dagen
lang slechts bezoek van zijn biechtvader ; laten we hopen, dat
hij bad om wijsheid om goed en rechtvaardig te regeren. Dan
scheepte hij zich in op een gouvernementssloep en werd naar
Goa geroeid, terwijl de adel van de kolonie hem volgde in het
costuum van Xaverius' tijd in de rangorde van hunne waardigheid.
Hij ontscheepte bij de Brug van de Onderkoning, waar hem
een compagnie boogschutters ontving in de uitrusting van de
tijd, dat boogschutters nog een belangrijk contingent van het
leger uitmaakten. Dan werd hij geleid naar de Bom-Jesuskerk,
waar de nog in dienst zijnde Onderkoning hem opwachtte.
,
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Van hét graf v,n Xaverius nam de Onderkoning een zilveren
staf en reikte die' zijn opvolger ; dat geven en ontvangen van die
staf maakte de nieuwe-aangekomene Onderkoning van Portugees
Indië. >}
Portugees Indië : Een blik op de kaart is voldoende om voor
elke hedendaagse Portugees alle illusie te verdrijven, die dat
dubbele woord nog zou kunnen oproepen. Toch moet men de
eerlijkheid van de Engelsman bewonderen, die in deze tijd van
crisis nog aan die vervlogen grootheid durft herinneren, die het
Britse Imperium bijna dreigt te zullen overleven.
Heeft Chartres Molony inderdaad in de aureool van zijn
held de groótheid van het kleine land ontdekt, dat voor deze
Spanjaard een nieuw vaderland zou worden ? Ik kan bij het
lezen van dit sympathiek artikel zelfs niet de gedachte van mij
afzetten, dat de schrijver nog verder is gegaan en de levenskracht
heeft gevoeld van de oude Moederkerk, die in de renaissance van
het heidendom' zulke geloofshelden heeft kunnen voortbrengen.
De nieuwsgierigheid vooral dreef de District Magistrate naar
de zandwoestijn, waar vier eeuwen geleden de Jezuïetenmissie'
begon. Vare mogen niet verwachten, dat de geschiedenis van het
apostolaat van • Xaverius, in enkele woorden samengevat, aan alle
katholieke en geschiedkundige eisen van de laatste tijd zou voldoen, maar in die enkele woorden voelt men de warmte van een
uitzonderlijk hoge, ik zou haast zeggen, vreemde waardering.
« Als de geschiedenis een gewoon man betrof, zou dat bepaald
ongelooflijk klinken en de naam van de man zou honderden jaren
geleden in het zand begraven zijn. Maar Xaverius was geen
gewoon • man. Zijn leven kan worden samengevat in de verzen
van een Protestante hymne :
Volgend met eerbiedige schreden het grote voorbeeld
van Hem, wiens heilig werk was goed te doen. »
De tijd is wel veranderd, dat een Protestant zo kan schrijven
over de « socius Jesu » zonder protest uit te lokken bij zijn geloofsgenoten.
Toch • is het of de schrijver compensatie zoekt voor zijn al
te grote bewondering. Hij laat onmiddellijk hierop deze ietwat
zonderlinge woorden volgen :
« En ik denk, dat primitieve volkeren een vreemde bijna
dierlijke waarnemingsapparaat hebben om uit te maken, of
iemand goed is en het goed met hen voorheeft. Xaverius bleef
niet heel lang in de zandwoestijn, maar daar zullen zijn nagedachtenis, zijn naam, zijn invloed, nooit sterven. »
Nu wij de District Magistrate van Tinnevelly een ogenblik
gevolgd zijn in de wonderlijke periode der grote ontdekkingen,
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gaan wij met hem binnen het grondgebied, dat hij te besturen
had voor de koning van Engeland en waarvan een groot -gedeelte
hem zo bijzonder aantrok, de Visserskust, de helft . van de punt
van Vóór-Indië, met andere woorden : van Kaap Gomorin tot
waar de noordkust van Ceylon het dichtst het vasteland nabij
komt. Tussen de zee en het bebouwbare land strekt zich een brede
zoom zand uit, waar nu de nakomelingen van de Christenen van
Xaverius wonen, natuurlijk toch nog in twee kasten verdeeld :
de Shanars, die zich bezig houden met de palmencultuur en de
Vellalas, die het land bebouwen, voor zo ver zij er de gelegenheid
toe krijgen. Daarenboven wonen langs de kust de Paravers, vissers
en zeelieden.
Ziedaar de bevolking, die sinds tal van jaren aan Franse
missionarissen is toevertrouwd. Ik ben zo gelukkig een dik boek
onder mijn bereik te hebben, dat die Franse Jezuïeten in 1914
hebben uitgegeven, zo ongeveer in de tijd dat de District Magistrate in hun missie rondzwierf. Het draagt tot titel : La Mission
du Maduré, Historique de ses Pangous. Daarin hebben de missionarissen getracht de geschiedenis van iedere parochie (pangou)
vast te leggen van de vroegste tijden tot de laatste, want steeds
ontstaan er nieuwe oasissen in de zandwoestijn, of liever de
woestijn zelf wordt oasis. Zo is het gegaan met Adeikalabouram
(het dorp van toevlucht) , dat begon met een weeshuis te zijn.
En nu strekt zich kilometers ver in het rond een onmetelijk woud
van palmbomen uit, wier ruwe stammen 15 à 20 meters hoog de
pluimen van groene bladeren doen wuiven, die ze bekronen. En
daar blijft het niet bij. Onuitputtelijk is de rijkdom dier kostbare
bomen.
Voor die onmetelijkheid van de zandwoestijn kwam de District
Magistrate op zekere avond te staan even besluiteloos als de man,
die gekomen op het strand van de zee zich afvraagt, of hij erin
zal duiken of niet. Hij had gezorgd voor zijn bagage, die, een of
ander lastdier wel naar de eerste de beste oasis brengen zou.
Van de plaats, waar hij zich bevond, zag hij in de verte een hoge
rots oprijzen uit het zand. Dat was Kallikulam. Daar woont een
swamiyar (zo heten daar de priesters) , die gewoon is bij het
vallen van de nacht op de top van de rots een lamp te plaatsen.
De District Magistrate besloot de volgende morgen daarheen te
gaan.
Intussen had echter een dikke mist in de woestijn alle scherpe
lijnen uitgewist en hij verdwaalde. Gelukkig was daar een oude
dame van de Shanar kaste, die onder de beschutting van een mat
van palmbladeren iets zat te koken. Er ontspon zich een vrij
verward gesprek. Plotseling schreeuwde de oude naar boven :
.
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al weer terug in de hoofdstad, toen op zekere dag een Jezuïet
uit het binnenland, die op straat passeerde hem toeriep : « Heeft
u het al gehoord : Le père aux belles dents est mort ». In de
volle kracht van zijn mannelijke leeftijd was de Pater doodgevallen.
De lezer zal het met mij eens zijn, dat het artikel in de English
Review, door de schrijver bedoeld of niet, geschikt .begint te
worden voor wat men in de kloosters noemt geestelijke lezing.
Een les in de verdraagzaamheid wachtte de ernstige bezoeker in
de volgende pangou, waarvan hij de naam niet noemt, maar die
tot Pastoor had Pater Coudry. Het was in de dagen der kerkvervolging in Frankrijk. Zekere Minister was op dat ogenblik
de Kerk aan het « straffen ». « Ik veronderstel, dat u hem haat, »
merkte ik zo terloops op. « Ik, neen, antwoordde de Pater ; ik
kem hem, of liever ik kende hem vroeger nog al goed. Ik denk,
dat hij zich op het ogenblik met de godsdienst verschrikkelijk
vergist, maar ik weet, dat hij een goed oprecht mens is, die
zijn handelingen in overeenstemming brengt met zijn geweten.
We moet niet beginnen met mensen te haten juist omdat zij
anders zijn dan wij, vooral geen mensen, die men niet kent. »
Daarop wordt ons op een kostelijke manier verteld, hoe de District
Magistrate een rechtsgeding in orde bracht, over een of andere
bevloeiing, dat al jaren slepende was gehouden tussen het Gouvernement en de orde van de Jezuïeten, en de belastingambtenaar
kon weer verder gaan.
Het laatste dorp was Manapad aan de zee. Dat was een tijd
lang het hoofdkwartier van Xaverius geweest. Het ligt op een
hoogte en in die hoogte is een grot, waarin Xaverius heeft geleefd.
Daar het dorp van zee uit gemakkelijk te bereiken is, drijft de
bevolking nog al handel bij voorbeeld met Ceylon en schijnt
welvarend. Achtereenvolgende geslachten van Franse priesters
hebben er een blijvend cachet achtergelaten. De straten, natuurlijk alle in het zand aangelegd, zijn rechte boulevards, afgezet
met palmbomen en alle lopen uit op het plein, waar de fraaie kerk
keurig omhoog gaat.
Wanneer wij tot hiertoe met Chartres Molony zonder veel
protest zijn meegegaan, zullen de volgende woorden ons misschien
pijnlijk verrassen. Wij zijn namelijk met hem gekomen op een
hoogtepunt, vanwaar we niet alleen overschouwen de zee en het
oude land van Indië, maar onwillekeurig onze blikken laten dwalen
door tijd en ruimte, waarop we de grote levensvragen naderen
en de bestemmingen der mensen. Als men op deze planeet een
echte heilige heeft ontdekt, een echte man Gods, ligt het voor
de hand door te gaan tot het bitter eind... Ik ben een beetje bang,
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dat de schrijver in de English Review daarvoor terugdeinst. De
gelovige voelt, dat God geen half werk doet. In ieder geval hij
staat niet absoluut afwijzend tegenover een of andere goddelijke
bevestiging, een of andere goddelijke tussenkomst. Onze zeer
sympathieke tegenstander echter ziet daar altijd nog een gevaar
en meent, dat hij met zijn verstand altijd eerst gelijk moet spelen.
Te Goa had de District Magistrate niet geaarzeld dat kostbare zinnetje te plaatsen, zo diep dat men het liever niet vertaalt :
« and Xavier is there still ». Hier te Manapad komt daar iets
anders tegenover te staan : « Ik weet niet hoe, maar te Manapad
scheen Xaverius dichter bij mij, dan toen ik stond bij zijn groot
graf te Goa ; ik voelde zijn tegenwoordigheid, toen ik daar zat
op het hoge land, terwijl de golven ver beneden mijn voeten uiteen
spatten onder het gekrijs der zeevogels. En ik was verbaasd over
de lichtgelovigheid en het bijgeloof der mensen. Ten gevolge van
een of andere gril van de natuur is het lichaam van Xaverius
niet vergaan : na verloop van zeker aantal jaren wordt zijn graf
geopend en het lichaam bloot gesteld aan de blikken van duizenden.
Dit schijnt mij onzin en misplaatste onzin. Wat is het gemummificeerde omhulsel, dat Xaverius honderden jaren geleden te Goa
heeft afgeworpen, vergeleken bij de geestelijke tegenwoordigheid,
die nog altijd voortduurt in de zandwoestijn ? »
Ik zou er alles voor geven om deze onvriendelijke uitval
zo te mogen bespreken, als de oprechtheid, waarmede heel het
artikel geschreven is, het verdient. Wat het meest voor de hand
ligt, is, dat wij ons bepalen bij de feiten, die op dit ogenblik met
volkomen historische zekerheid zijn te achterhalen.
Op de eerste plaats moet dan worden gezegd, dat Franciscus
Xaverius niet te Goa is gestorven. Het aards omhulsel heeft hij
daar niet afgeworpen. Hij is gestorven Zaterdag, 3 December 1552,
op het eiland Sanchón, in het gezicht van het onmetelijke China,
tegenover de grote stad Canton. Omtrent dit punt heeft nooit
enige onzerkerheid bestaan.
De District Magistrate heeft ongetwijfeld voor de lezers van
de English Review een behoorlijk slot gevonden : « Dat alles is
nu al lang voorbij en velen van mijn woestijnvrienden : Pater
Adrien, Pater Decoulay en vele anderen zijn de lange weg opgegaan, waarlangs niemand terugkeert. , Ter hunner gedachtenis
keer ik om een ledig glas. »
De normale lezer van de English Review kan daar misschien
niets tegen hebben.
Maar over Xaverius valt zeker nog iets meer te zeggen.
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paar decennia
decennia waren
waren wel de
de meest
meest beslissende
beslissende voor
voor
onze
cultuurgeschiedenis. Zij
West-Slaven, die
die later
later
onze cultuurgeschiedenis.
Zij bepaalden,
bepaalden,dat
dat de
de West-Slaven,
samensmolten tot
tot het
het Poolse
Poolse volk,
volk,de
dewesterse
westerse·cultuur
cultuurmoesten
moestenaannemen,
aannemen,
zodat zij niet,
zodat
niet, zoals
zoals onze
onzeOosterburen,
Oosterburen, een
een prooi
prooi zouden
zouden worden
worden van
van de
de
Byzantijnse wereldbeschouwing
wereldbeschouwing en cultuur.
cultuur.
Maar
deze tijd
tijd dateert
dateert ook
ook de
deeeuwige
eeuwige strijd
strijd en
entwist
twisttussen
tussen
Maar uit
uit deze
elkaar volkomen
volkomen vreemde
vreemde werelden
werelden in
in onze Oostelijke
elkaar
Oostelijke provincies.
provincies. Het
Het. grote
uitgestrekte
koninkrijk, dat
dat de
de veldheer
veldheerBolestaw
BolestawChrobry
Chrobryveroverd
veroverd
uitgestrekte Poolse koninkrijk,
en op
op zo
zouitmuntend
uitmuntend staatkundige
staatkundige wijze
wijze geregeerd
geregeerd had,
na·zijn
zijndood
dood
had, viel na
uiteen.
Miesko II
IIbleek
bleekeen
eenvolkomen
volkomenonbegaafd
onbegaafd en
enongeschikt
ongeschikt
uiteen. Zijn zoon Miesko
heerser te
te zijn.
zijn. Hij
Hij deed
heerser
deed alles
alles te
te niet,
niet, wat
wat zijn
zijnvader
vader en
enzijn
zijngrootvader
grootvader
met
viel weer
weer inin
met zoveel moeite
moeite hadden
hadden opgebouwd.
opgebouwd. Het koninkrijk
koninkrijk Polen viel
talloze kleine vorstendommen
vorstendommen en hertogdommen
hertogdommen uiteen, totdat
totdat het
het tenslotte,
tenslotter
de Tsjechische
Tsjechische koning
koning Waclaw
Waclaw II overvallen
overvallen
een gemakkelijke
gemakkelijke prooi,
prooi, door
door de
geheel bij
bij het
hetTsjechische
Tsjechische koninkrijk
koninkrijk ingelijfd
ingelijfd werd.
werd. Dit kon
kon zo
zo·
en bijna
bijna geheel
gemakkelijk
gebeuren,omdat
omdatkort
kort van
van tevoren
tevoren de
de Mongolen
gemakkelijk gebeuren,
Mongolen als een
een storm
storm
over
over Zuid-Polen
Zuid-Polen waren
waren heen
heen geg
gegaan,
alles ve
vernietigend
plunderend, wat
wat
aan, alles
rnietigend en plunderend,
weg kwam.
kwam. Helaas
Helaas werd
werd hun
hun te
te laat
laateen
eenhalt
halttoegeroepen.
toegeroepen. Aan
Aan
hun in de
de weg
hun
Westgrens van Polen, bij
bij Liegnitz,
Liegnitz, werd
werd de
de kracht
krachtvan
vandeze
dezeMongolen
Mongolende Westgrens
storm gebroken.
gebroken.De
De Silezische
vorst Henryk
Henryk Pobozny
Pobozny aan
aan het
het hoofd
storm
Silezische vorst
hoofd van
van
Poolse en
en Silezische
Silezische ridders
ridders - slechts in
in geringe
geringe mate
matedoor
doorWest-Europa
West-Europa
ondersteund - behoedde
volk.
behoedde het
Avondland voor
ongeluk. Zijn eigen volk
het Avondland
voor dit
dit ongeluk.
hij reeds
reeds niet
niet meer
meer redden.
redden. Voor
Voor de
detweede
tweedekeer
keerstormden
stormdendedeTartaren
Tartaren
kon hij
over Polen
Polen heen,
heen, weliswaar
weliswaar in
indedetegenovergestelde
tegenovergestelde richting,
richting, maar
maar toch
toch
over
nietsdal chrzitend.
niets dan ellende achter zich latend.
Voor
Voor de eerste keer
keer ging er een storm
storm over
over Polen
Polen heen,
heen, voor
voor de
de eerste
eerste
de aderen
aderen van
van het
het Poolse
Poolsevolk.
volk.Waclaw
Waclaw I
keer ook kwam er vreemd bloed in de
had niet
beweesvoor
voor
niet lang
lang plezier
plezier van
van zijn
zijnoverwinningen.
overwinningen. Het
Het Poolse
Poolsevolk
volkbewees
de eerste
geenonderdrukking
onderdrukking en
engeen
geenvreemde
vreemdeheren
heren over
eerste keer,
keer, dat
dat het
hetgeen
wenste. Tot dan
dan toe
toe verdeeld
verdeeld en
en zwak,
zwak, vermant
vermant het
het zich
zichonder
onder vorst
vorst
zich wenste.
Wladyslaw Lokietek.
Lokietek. Met
Met een
eenontzaglijke
ontzaglijkekrachtsinspanning
krachtsinspanning drijven
drijven de
de
Wladyslaw
.
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Polen
de Tsjechen
Tsjechen terug
terug tot achter
achter de
de· Karpathen.
Karpathen. Na twee
twee eeuwen
eeuwen kon
kon
Polen de
Wladyslaw Lokietek
Lokietek het
het koninkrijk
Wladyslaw
koninkrijk Polen
Polen weer
weer oprichten
oprichten en
en de
devorstenvorstendommen
een staatsverband.
staatsverband.
dommen samenvoegen
samenvoegen tot een
De tijd
tijdder
dergrote
groteimmigraties.
immigraties.
Polen
in deze
deze tijd
tijdzozoverzwakt,
verzwakt,leeggeplunderd
leeggeplunderd en
enontvolkt,
ontvolkt,
Polen was echter in
dat zijn opvolger,
dat
opvolger, Koning
Koning Kasimir
Kasimir de
de Grote
Grote besloot
beslootnieuwe
nieuwe mensen
mensen naar
naar
Polen te laten komen
Polen
komen om
om het
het verwoeste
verwoeste land weer
weer op
op te
te bouwen.
bouwen. Dank
Dank zij
zij
zijn privilegiën
kwamer er
er Duitsers,
zijn
privilegiën kwamer
Duitsers, die
die volgens
volgenshet
hetMaagdenburgs
Maagdenburgsrecht
recht
toestemming
hier te vestigen.
vestigen. Zelfs
Zelfs de
de
toestemmingkregen
kregensteden
stedentetestichten
stichtenen
en zich
zich hier
toenmalige
hoofdstad en
en residentie,
residentie, Krakau,
Krakau, kreeg
kreegeen
eenbelangrijke
belangrijke
toenmalige Poolse
Poolse hoofdstad
hoeveelheid
burgers. Deze
Deze Duitsers
Duitsersassimileerden
assimileerden zich
zichbetrekkelijk
betrekkelijk
hoeveelheid Duitse burgers.
vlug
weldra kon
kon men slechts nog
nog uit
uit hun
hun namen
namen opmaken,
opmaken, dat
dat zij
zijeens
eens
vlug en weldra
vreemde
als een
een gesloten
gesloten groep
groep kwamen,
kwamen,
vreemde immigranten
immigrantenwaren.
waren.Daar
Daarzij
zij als
mede
de koning,
koning, handhaafden
handhaafden
mede door
door de reeds vermelde royale privilegiën van de
n recht,
zij hun.
gewoonten, maar
maar zij lieten
lieten wel
weldegelijk
degelijkhun
hunsporen
sporenzijhu
recht, zeden
zeden en gewoonten,
na,
ofschoon zij
geheel en al opgingen
opgingen in het
het Poolse
Poolse volk
volk en
enals
alsvolksgroep
volksgroep
na, ofschoon
zij geheel
verdwenen. Evenzo
Evenzo verging
verging het
het de
verdwenen.
de Hongaren
Hongaren waarvan
waarvan een
een aantal
aantal - veel
kleiner dan
dan dat
dat van de Duitsers
kleiner
Duitsers - profiterend
privilegiën imimprofiterend van dezelfde privilegiën
migreerden.
Zij
migreerden. In
In deze
dezetijd
tijdimmigreerden
immigreerdenook
ookde
deeerste
eerste Joden
Joden naar
naar Polen. Zij
kwamen in
de
in groten
groten getale,
getale, daar
daarzij
zijuit
uitWest-Europa
West-Europauitweken
uitweken uit
uit vrees
vrees voor de
pogroms. Zij
pogroms.
waren echter
echter in wezen
wezen verschillend
verschillend van
van de
deandere
andere beide
beide
Zij waren
groepen, want
want zij
zij assimileerden
zichniet
niet en
en bleven
groepen,
assimileerden zich
bleven tot het
het laatst
laatst als
als een
een
gesloten
volksgroep, hun zeden
zeden en
engebruiken
gebruikenangstvallig
angstvallighandhavend,
handhavend, een
een
gesloten volksgroep,
vreemd
geloof ook,
ook, dat,
dat,veel
veelminder
minder
vreemd volkslicbaam
volkslichaamininde
de Poolse
Poolse staat.
staat. Ik geloof
dan in de
dan
de andere
andere staten
staten van
vanWest-Europa,
West-Europa, het
het Joodse
Joodse bloed
bloedzich
zichmengde
mengde
met Pools
Pools bloed.
bloed.
In die
die eerste
eerste helft
helftvan
vandede14e
l<1-eeeuw,
eeuw,toen
toenWladyslaw
WladyslawLokietek
Lokietek en
en
Kasimir
de Grote
met vér vooruitziende
blik, met
met veel zorg
Kasimir de
Grote met
vooruitziende blik,
zorg en
en beleid
beleid het
het
vernielde
rijk weer
weer opbouwden
opbouwden tot een
een vast
vast gebouw,
gebouw, begonnen
begonnen in
in
vernielde Poolse
Poolse rijk
het Noorden
Noorden van
van Polen
Polennieuwe
nieuweonweerswolken
onweerswolken dreigend
dreigend samen
samen te
tepakken.
pakken.
Het onweer
onweer barstte
barstte los
los en
en de eerste bliksem
deprovincie
provinciePommeren
Pommeren
bliksem sloeg in :: de
met haar
, Grudziadz
met
haar rijke
rijke steden
stedenGdansk
Gdansk(Danzig)
(Danzig),
Grudziadz(Graudenz)
(Graudenz),, Torun
Torun
(Thorn ) ,, werd van Polen
was het
het werk
werk van
van de
de««Duitse(Thom)
Polen afgescheiden.
afgescheiden. Dit was
DuitseOrde
», die eerst uitgenodigd
Orde »,
uitgenodigd door een Pool
Pool nu
nuplannen
plannen maakte
maakteom
omgeheel
geheel
plaats van
van haar
haar missie
missie tetevervullen
vervullenen
envolgens
volgenshaar
haar
Polen te veroveren.
veroveren. In plaats
Polen
de heidense
heidensestammen
stammenvan
vandedePruisen
Pruisenen
enLithauers
Lithauerstetebestrijden,
bestrijden,ging
gingzij
zij
plicht de
verder om
het oer-Duitse
oer-Duitse ideaal
ideaal t.a.v.
t.a.v. ««de
drang naar
naar het
het Oosten
Oosten»
te
verder
om het
de drang
» te
verwezenlijken.
VorstKonrad
KonradMazowieck.i
Mazowieckibegreep
begreeptete laat,
laat, hoe naïf
verwezenlijken. Vorst
naïf hij
hij
toen hij
hij meende
meende in
in de
degrootmeester
grootmeester van
van de
de Orde
Orde een
een vazal
vazal tetevinden.
vinden.
was, toen
Orde»» gesteund
gesteund door
door het
het gehele
gehele Roomse
Roomse Rijk
Rijk begon
begon met
met
De ««Duitse
Duitse Orde
Duitse hoogmoed
hoogmoed uit te
te dagen
dagen voor
voor de
deeindstrijd.
eindstrijd. In
Indeze
dezestrijd
strijdstierf
stierf
echt Duitse
Kasimir de
Grote, de laatste
laatste van
van de
dePiastdynastie,
Piastdynastie, zonder
zonder erfgenaam.
erfgenaam. De
De
Kasimir
de Grote,
troon
troon van
van Polen
Polen werd
werd Jadwiga,
Jadwiga, de
dejongste
jongstedochter
dochtervan
vanLodewijk
Lodewijkvan
van
Hongarije
uit de
Deze nam
Hongarije uit
de Andegawenische
Andegawenische dynastie
dynastie aangeboden.
aangeboden. Deze
nam het
het
aanbod
aanbod aan.
aan. Zij luisterde
luisterde naar
naar de
de wijze
wijze raadgevingen
raadgevingen van
van de
dePoolse
PoolseHeren
Heren
en trouwde
trouwde later
later met
met den
denLithausen
LitbausenGrootvorst,
Grootvorst,Wladyslaw
WladyslawJagiello.
Jagiello.
De stichter
stichter van
van de
de Jagiellonische
Jagiellonische dynastie
dynastie kende
kende heel goed
goed het
het gev
gevaar
aar
.

174

POLEN-DEDE
TRAGIEK
POLEN
TRAGIEKIN
INZIJN
ZIJNGESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS

a Duitse
dat
Polen, maar
Lithauen van
zijde van
van de
de «DuItse
dat. niet
niet alleen
alleen Polen,
maar ook
ook Lithauen
van de
de zijde
Orde»
bedreigde. Deze
Deze monniken,
monniken, gekleed in witte mantels
met grote
grotezwarte
zwarte
Orde » bedreigde.
mantels met
kruisen er op, hanteerden
hanteerden helaas veel liever
liever het
hetzwaard
zwaard dan
dande
derozenkrans.
rozenkrans.
kruisen
1410 ontmoette
ontmoette de
de 4:«Duitse
Wladyslaw Jagiello
Duitse
Wladyslaw
Jagiello wapende
wapendezich,
zich,en
en op
op 15
15 Juli 1410
Orde » bijgestaan
bijgestaan door
door de
Orde»
de ridders
ridders van
van West-Europa
West-Europa het
hetPools-Lithause
Pools-Lithause
leger
de dag
dag ten
ten einde
einde ging,
ging, waren
waren de
de
leger voor
voor de
de strijd
strijd op
op leven en dood. Toen de
de«Orde
Orde»
was voor
voor altijd
altijdgebroken.
gebroken.
Duitsers verslagen
verslagen en de
de macht
macht van
vande«
Duitsers
» was
kracht van
van de
de
Op
de velden
velden van
van Griinwald
Grünwald (Tannenberg)
(Tannenberg) bezweek
bezweek de kracht
Op de
weinigen die
die 't'tererlevend
levendafbrachten,
afbrachten, vluchtten
vluchtten terug
terug
«Duitse
Orde ».». De weinigen
« Duitse Orde
de steun
steun van
van de
dePaus
Pausinriepen
inriepen om
om
naar de Mariën-burcht,
Mariën-burcht, van w
waaruit
naar
aaruit zij de
een milde vrede
vrede te
teverkrijgen.
verkrijgen.
Het verbond
verbond tussen
tussen Polen
Polen en
en Lithauen
Lithauen werd
werd echter
echter steeds
steedshechter.
hechter. Op
an Polen
de personele unie van de koning van
Polen en
en de
deGrootvorst
Grootvorst van
vanLithauen
Lithauen deprsonluivakg
aar
volgden
beide natie's
natie's nog
nog hechter
hechter aaan
elkaar
volgden weldra
weldra verdragen,
verdragen,die
diede
de beide
an elk
verbonden. De
bekroning van
dit werk,
werk, waardoor
waardoor beide
beide natie's
natie's onafonafverbonden.
De bekroning
van dit
unie van
van Lublin
Lublin vvan
het
scheidelijk
staat versmolten,
versmolten, was
scheidelijktot
tot een
een staat
was de
de unie
an het
Het volk
volk volgde het
zij de
de
jaàr 1569.
1569. Het
jaar
het voorbeeld
voorbeeldvan
vande
de staatslieden.
staatslieden. Terwijl zij
godsdienst
ook de
de hoger
hoger staande
staandewesterse
westersebeschaving
beschavingovernamen,
overnamen,
godsdienst en
en ook
verenigden zich
Lithauers zo
Polen, dat
dat men
men reeds
reeds twee
twee
verenigden
zich de
de Lithauers
zo volledig
volledig met de Polen,
eeuwen
later nauwelijks
nauwelijks.vvan
twee gescheiden
gescheiden natie's
natie's kon
kon spreken.
spreken. Eén
Eén
eeuwen later
an twee
ééngeldsoort,
geldsoort, - alles gegarandeerd
gegarandeerd in
in
heerser,
parlement, één
één leger,
leger, één
heerser, één parlement,
het verdrag
verdrag van
van Lublin
Lublin - vormden
vormden één
recht, één
één taal,
taal, één
één
één staat.
staat. Eén
Eén recht,
godsdienst
natie. Aan
Aan de
deLithause
LithauseBojaren
Bojarenwerden
werdenkleinoden
kleinoden
godsdienst vormden
vormden één
één natie.
van
Poolse aristocratische
aristocratische geslachten
geslachten geschonken,
geschonken, en
weldra werd
werd het
het
van Poolse
en weldra
vroegere afkomst
afkomst herinnerde.
herinnerde.
begrip Lithauer
Lithauer een woord,
woord, dat slechts aaan
an hun vroegere
Deze alliantie,
alliantie, die
die later
later tot
totvolksverbroedering
volksverbroedering en
eigenlijk tot
tot evoluevöluen eigenlijk
tionaire
oplossing vvan
een heel
heel volk
volk leidde,
leidde, had
hadeen
eengeweldige
geweldige betekenis
betekenis
tionaire oplossing
an een
voor
Lithauen, maar
betekenis voor
voor Polen
Polen isisniet
nietteteonderschatten.
onderschatten.
voor Lithauen,
maar ook
ook de betekenis
zo veel
veelvreemd
vreemd bloed
bloed en
envreemde
vreemde traditie,
traditie, nooit
nooit
werd er
er door
door Polen
Polen zo
Nooit werd
zo vele
vele vreemde
vreemde zeden
zeden en gebruiken
gebruiken aanvaard,
geval, toen
toen de
de
zo
aanvaard,als
als in
in dit
dit geval,
Lithause natie zich
zich oploste.
oploste.
Lithause
De·
de heerschappij
heerschappij vvan
de Jagellionen,
Jagellionen, die
die bijna
bijna twee
twee eeuwen
eeuwen
an de
De tijd van de
Dittijdperk
tijdperk
duurde,
recht het
het gouden
gouden tijdperk
tijdperk genoemd
genoemd worden.
worden. Dit
duurde, kan
kan met recht
draagt
vrede, culturele opbouw,
opbouw, en vvan
de boven
boven vermelde
vermelde
an de
draagt een
een stempel van vrede,
de beide
beide natie's.
natie's. Er
Erwerden
werdenonbelangrijke
onbelangrijke oorlogen,
oorlogen, ver
ver
verbroedering
verbroedering vvan
an de
eigen grenzen
grenzen gevoerd.
gevoerd. Daarentegen
Daarentegen namen
namen de
de rijkdom
rijkdom en
enwelvaart
welvaart
van de eigen
overal
handel bloeide op als
als nooit
nooit tevoren,
tevoren, en
enkunstenaars
kunstenaars en
engeleergeleeroveral toe, de handel
den
Renaissance vluchtten
vluchtten naar
naar Polen, het
het stille
stilleeiland,
eiland, waarwaarden van de late Renaissance
omheen de
de godsdienstoorlogen
godsdienstoorlogenmet
metvernietigende
vernietigendekracht
krachtbegonnen
begonnenteterazen.
razen.In
In
deze
ontstond in
in Polen
Polenmenig
menigprachtig
prachtiggebouw,
gebouw, en
enmenig
menigonschatbaar
onschatbaar
deze tijd ontstond
kunstwerk
er geschapen.
geschapen.
kunstwerk werd er
Tussen Moskou
Moskou en
enZweden.
Zweden.
Maar
tijd vvan
de algehele
algehele vrede
vrede was
was aan
aanPolen
Polennooit
nooit. gegund.
gegund.
Maar de
de tijd
an de.
Ofschoon
nooit ingreep
ingreep inindedegodsdienstoorlogen,
godsdienstoorlogen, die
dieEuropa
Europà
Ofschoon Polen
Polen nooit
verwoestten,
toch gedwongen
gedwongen zijn
zijn aandacht
aandacht naar
naar het
het Oosten
Oosten te
te
ve rwoestten, werd
werd het toch
richten,
dreigende macht
opgestaan in de
de stam
stam
richten, waar
waar ondertussen
ondertussen een·
een dreigende
macht was
was opgestaan
van·-de
Omdat de
deMongolen
Mongolenhen
henin
inhet
hetOosten
Oostenin
inbedwang
bedwanghielhielvan
de Moskowieten.
Moskowieten. Omdat
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probeerden zij
maar eens
eens in het
het Westen.
Westen. De
Deeerste
eerstetegenslagen,
tegenslagen, die
die
den, probeerden
zij het maar
Vé!D de
deJagellionen
Jagellionenmoesten
moesten opvangen,
opvangen, deden
deden hen
henniet
nietafschrikken.
afschrikken.
zij van
steeds meer
meer stammen,
stammen, steeds
steeds in
inkracht
krachttoenemend,
toenemend,beukten
beukten
Integendeel, met steeds
onversaagd de
de Oostgrens
Oostgrens van
Polen en
en de
dedaar
daarliggende
liggendeburchten
burchten en
en
zij onversaagd
van Polen
vestingen. Voor
Voor de
de eerste
eerste grote
groteveldtocht
veldtocht tegen
tegenhen
henbewapende
bewapendeKoning
Koning'vestingen.
Batoryeen
leger. Moskou
Moskoubij
bijSmolensk
Smolenskverpletterd
verpletterdwerd
werdslechts
slechtsdoor
door
Stefan Batory
een leger.
tussenkomst vvan
de leg
legaat
de Paus
Paus gered,
gered, die
die de
de koning
koning bewoog
bewoog een
een
an de
aat vvan
tussenkomst
an de
milde vrede
vrede te sluiten.
sluiten. Dat deze
deze mildheid
mildheid misplaatst
misplaatst was
een halve
halve-,
milde
was zou
zou al een
eeuw later blijken, toen de Usurpator tsaar Szujskizijn talloze Mosko- euwlatrbijkn,odeUsupatrSzjkinloeMsdetweede
tweedekeer
keer
wieten en huurlingen
huurlingen tegen
tegen Polen
Polen te
te velde
velde bracht.
bracht. Voor
Voor de
wieten
werden de
legers van
van Moskou
Moskou in de
de slag
slag bij
bij Kluszyn
Kluszyn vernietigd,
vernietigd, en
en de
de
werden
de legers
uiteengejaagde, verslagen
troepen achtervolgend,
achtervolgend, trok
trok de
de Poolse
Poolseveldheer
veldheer
uiteengejaagde,
verslagen troepen
Stanislaw Zolkiewski
Kremlin werd
werd de
de Poolse
PoolseStanislaw
Zolkiewski Moskou
Moskou binnen.
binnen. Op
Op het Kremlin
an
gehesen en de
de Russische
Russische Bojaren
Bojaren smeekten
smeekten om vrede.
vrede. De
De kroon
kroon vvan
vlag gehesen
an de
Moskou werd het eerst de zegerijke veldheer en dan
de troonopvolger
troonopvolger van
vanMoskuwerdht zgijkevldhrn
Polen, aaan
Prins Wladyslaw,
Wladyslaw,aangeboden.
aangeboden.
Polen,
an Prins
Zolkiewski was
bescheiden en
en nam
nam de
deaangeboden
aangeboden kroon
kroon niet
niet aan.
Zolkiewski
was te bescheiden
Prins Wladyslaw geïnspireerd door de Katholieke Kerk stelde tot voor--PrinsWladywgeïprodKathliekrsdovde Pravoslavische
Pravoslavische kerk
kerk zich
zichaan
aanRome
Romemoest
moestonderwerpen.
onderwerpen.
waarde, dat de
waarde,
eis werd
werd niet
nietingewilligd
ingewilligd en
enerervolgde
volgdeeen
eenopstand.
opstand.Deze
Dezewerd
werddoor
doorDe eis
de Preoren
Preoren en de
de Popen
Popen van
van de
dePravoslavische
Pravoslavische kerk
kerk aangewakkerd
aangewakkerd tot
tot een
een
laaiend
vuur van de
de godsdienstoorlog.
godsdienstoorlog. Zolkiewski,
Zolkiewski, op zich
zich zelf
zelfaangewezen,
aangewezen,._.
laaiend vuur
zonder
minste steun
steun vvan
zijn koning
koning Siegmund
Siegmund Waza,
Waza, die
die enkel
enkel zijn
zijn
an zijn
zonder de
de minste
dynastieke
Zweden nastreefde,
nastreefde, moest
moest Moskou
Moskou verlaten.
verlaten. De
Dedynastieke aspiraties
aspiraties in
in Zweden
eerste Romanov kw
kwam
op de
de ««heilige
troon van
van Moskou
Moskou ». Met
Met hem
hem begon
begon
heilige troon
am op
zegenrijk,voor
voorPolen
Polenechter
echter.noodlottige
noodlottig:
de dynastie,
dynastie, die
die voor
voor Rusland
Ruslandzozozegenrijk,
zou worden.
worden.
De
invloed vvan
de Katholieke
Katholieke Kerk,
de tijd
tijd van
van de
de eerste
eersteKerk, die
die in
in de
De invloed
an de
sterk nnaar
voren kwam,
kwam, was
was in Polen
Polen altijd
altijd
oorlogen
Russen zo sterk
aa r voren
oorlogen tegen
tegen de
de Russen
an
Ja, deze
deze invloed
invloed was
was zo
zo sterk,
sterk, dat
dat alleen
alleen Polen
Polen vvan
zeer
sterk. Ja,
zeer groot
groot en
en sterk.
de Hervorming en de daarmee gepaard gaande ellende gespaard bleef.deHrvoming aeprdgnlespardbf.
van Rome
Rome te wij
ten, dat het
Polen
ook aan
aan de
de aaansporingen
wijten,
het
ansporingen van
Polen heeft
heeft het
het ook
betrokken
Turkse oorlogen.
oorlogen. Polen,
eigenlijk nooit
nooit ernstig
ernstigbetrokken werd
werd bij
bij de
de Turkse
Polen, dat eigenlijk
door
Osmanen bedreigd
bedreigd werd,
werd, en ook niet op het oorlogspad
oorlogspad van
van Turkije
Turkije
door de Osmanen
lag, vocht gedurende drie eeuwen verbitterd en verdedigde het Kruis tegenlag,vochtedurniwvebtrdn igheKustn
de
Maan.
De Halve
HalveMaan
Maanwerd
werd een
eenhalt
halttoegeroepen,
toegeroepen, maar
maar Polen,
Polen,
an . De
de Halve Ma
dat
zich de
de woede
woede en
enverbittering
verbittering van
vandedefanatieke
fanatiekeIslamstri
Islamstrijders
dedat zich
j ders op de
hals . had
gehaald,
betaalde een bloedprijs,
bloedprijs, die
beslist hoger
hoger was,
was, ddan
die
die beslist
an die
aald, betaalde
had geh
leidden.•.
van andere
andere landen
landen in
ingodsdienstoorlogen,
godsdienstoorlogen, die
die tot
totzelfvernietiging
zelfvernietiging leidden
Pas de
deoverwinning
de Kattenberg
Kattenberg voor de poorten
poorten van
van Wenen
Wenen in
in 1683
1683
overwinning bij de
bracht
kant vrede
vrede en
en rust.
rust.
an deze kant
bracht Polen vvan
enige land
land was,
was, dat
dat een
een
Terloops
Terloopszij
zij nog
nog vermeld,
vermeld, dat
dat Turkije
Turkije het
het enige
eeuw
de verdeling
verdeling van
van Polen
Polen door
doorRusland,
Rusland,Oostenrijk
Oostenrijk en
enPruisen
Pruisen
eeuw later
later de
niet erkende
erkende en ertegen
ertegen protesteerde.
protesteerde. Helaas
echter de
de kracht
kracht van
van het
het.
Helaas was'
was echter
Osmanische
en en
nietniet
-r-:-wat
een speling
speling vvan
het noodlot
noodlot —
-an het
Osmanischerijk
rijkgebroken,
gebroken,
wat een
zonQ~r
Polen.
zonder de
de schuld vvan
an Polen.
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Voor de
slag aan
aan de
de Kattenberg
Kattenberg werd
werd .Polen
Polen in de
de eerste
eerste helft
helft van
van
Voor
de slag
de 17
eeuw door
door twee
twee oorlogen
oorlogen geteisterd,
geteisterd, twee
twee oorlogen,
oorlogen, die
die wat
watwoestwoest17ee eeuw
verbittering betreft
betreft bijna
bijna weergaloos
weergaloos in
in de
dewereldgeschiedenis
wereldgeschiedenis zijn.
zIjn.
heid en verbittering
Dnjeper tot
tot aan
aan de
deKrim,
Krim,strekken
strekken
Aan de toenmalige
toenmalige oostgrens,
oostgrens, van
Aan
van de Dnjeper
Pola»
(onontgonnen
zich reusachtige
reusachtige steppen,
steppen, de zogenaamde
zogenaamde ««Dzikie
zich
Dzikie Pola
» (onontgonnen
land),
uit, die
die nog
nog onbewoond
onbewoond waren.
waren. Deze
Deze steppen,
steppen, waar
waar maar
maar zelden
zelden
land) , uit,
iemand doorheen
doorheen trok,
trok, boden aan
aan allerlei
allerlei vluchtelingen
vluchtelingen en
enavonturiers
avonturiers een
een
iemand
gewild
toevluchtsoord. Mensen,
hun leven
leven verbeurd
verbeurd hadden
hadden en
en slechts
slechts
gewild toevluchtsoord.
Mensen, die
die hun
hier
hoofd konden
konden redden,
redden, boeren,
genoeg van hadden
hadden om
om het
het
hier hun
hun hoofd
boeren, die
die er genoeg
zwaar
drukkende recht
hun heren
heren langer
langer teteverdragen,
verdragen, trachtten
trachttenhier
hier
zwaar drukkende
recht van hun
Uit.
in de
de grenzeloze
grenzeloze vrijheid
vrijheid van de steppe
steppe een
een nieuw
nieuw leven
leven op
optetebouwen.
bouwen. Uit
alle omliggende landen samengeraapt vormden zij de zogenaamde Kozakken, aleomignd saerptvomdnzijegaKokn,
befaamd
hun dapperheid
dapperheid en
berucht om
om hun
hun drift.
drift.Gedurende
Gedurende lange
lange
befaamd om
om hun
en berucht
tijd,
waren hun ««Watahen»
huurlingen van
Poolse magnaten
magnaten in het
het
tijd, waren
Watahen » huurlingen
van de
de Poolse
Oosten,
tot zij,
zij, aangevoerd
aangevoerd door
door de
dePoolse,
Poolse.renegaat
renegaat Chmielnicki,
Chmielnicki, tegen
tegen hun
hun
Oosten, tot
oude heren
heren in
in opstand
opstand kwamen.
kwamen. Tevens
Tevens ontstond
ontstond er
er een
eenopstand
opstandonder
onder
oude
dee meestal
meestal Russisch
Russisch sprekende
sprekende en tot
tot dedePravoslavische
Pravoslavischekerk
kerkbehorende
behorende
d
boeren. Een ontzaglijk
ontzaglijk grote,
grote, primitieve
primitieveen
enonbeschrijfelijk
onbeschrijfelijkgruwzame
gruwzamemassa
massa
stroomde
het Oosten
Oosten Polen
Polen binnen.
binnen. Zij
Zij drongen
drongen op
optot
totLemberg
Lemberg
stroomde van
van uit
uit het
en Zamoso.
Zamoso. Zij
Zij overtroffen
overtroffen nog de
de mongolen
mongolen van
van Dzingis-Khan,
Dzingis-Khan, tot
tottentenslotte Polen
Polen zich
zich vermande
vermande en hen
hen in
inde
deslag
slagvan
vanBerestecko
Beresteckoverpletterde.
verpletterde.
Het onheil,
onheil, dat
dat zij
zij stichtten,
stichtten, kon
kon men
menechter
echter niet
nietmeer
meer goed
goedmaken,
maken, en
ende
de
sporen
die zij achterlieten,
achterlieten, werden
werden diepe
littekens in
het lichaam
lichaam van
van de
de
sporen die
diepe littekens
in het
natie.
Poolse natie.
Bijna
onmiddellijk hierna
Zweedse invasie
invasie plaats.
plaats. Het
HetPoolse
Poolse
Bijna onmiddellijk
hierna had
had de Zweedse
volk,
volk, dat
dat in
in deze
deze tijd
tijd de
deWaza's
Waza's van
van Zweden
Zweden tot
totzijn
zijnkoningen
koningengekozen
gekozen
had, moest
moest hun
hun dynastieke
dynastieke ambities
ambities duur
duur betalen.
betalen. Zij
Zijwilden
wildendedeSudermans
Sudermans
van
maar zij
zij werden
van de troon
troon van
van Zweden
Zweden verdrijven,
verdrijven, maar
werden bijna
bijna zelf van
van de
de
Poolse troon
troon verdreven.
verdreven.
Zweden
die tijd
tijdgegroeid
gegroeid tot
toteen
eenmilitaire
militairemogendheid
mogendheid van
van
Zweden was
was in die
de
krijgsmanskunst van
Gustaaf Adolf
Adolf en
en Karel
Karel
Odeeerste
eersterang
rangdank
dankzij
zij de
de krijgsmanskunst
van Gustaaf
een stortvloed
stortvloed stroomden
stroomden de
de Skandinavische
Skandinavische legers
legers over
over het
het
Gustaaf.
Gustaaf. Als een
land. Alle steden vielen
vielen de
de veroveraars
veroveraars in handen.
handen. Het
Het gehele
gehele land,
land,behalve
behalve
land.
.een
klein gedeelte
gedeelte van
van Silezië,
Silezië, werd
werd bezet.
bezet. Men
Men kon
kon nu
nuaannemen,
aannemen, dat
dat de
de
een klein
Zweden
werkelijk de
overwinning behaald
vuur dat
dat er
er
Zweden werkelijk
de overwinning
behaald hadden,
hadden, maar
maar 't't vuur
't oppervlak,
oppervlak, diep
hel hart
hart van
van het
het Poolse
Poolse volk,
volk, was
was
smeulde onder
onder 't
diep in
in het
ontzaglijk.
Zweden werden
werden door
door hun
hun wreedheid
wreedheid en hun
hun hebzucht
hebzucht alal
ontzaglijk. De
De Zweden
In hun
hun hebzucht
hebzucht maakten
maakten zij
een grote
grote fout
fout:: zij
zij vielen
vielen
vlug gehaat.
gehaat. In
vlug
zij een
]asna Cora
Cora bij
bij Czestochowa
Czestochowa (Tschenstochau)
(Tschenstochau) aan.
aan.
namelijk het klooster
klooster te
te Jasna
namelijk
verdedigers, een kleine bezetting
bezetting en
en de
de monniken
monniken zelf
zelfboden
bodenhardnekkig
hardnekkig
De verdedigers,
tegenstand,
doordat zij
zij zich
zichmet
metware
waredoodsverachting
doodsverachtingverdedigden,
verdedigden,
tegenstand, en
en doordat
gaven zij
zij het
het teken
teken voor
voor de
de algemene
algemene opstand
opstand in
in Polen.
Polen.
Het Katholieke
Katholieke Poolse
Poolse volk,
volk, dat
dat in
inJasna
]asnaGora,
Gora, een
eengodsdienstig
godsdienstig en
en
heiligdom zag, dat
dat werd
werd aangevallen,
aangevallen, begon
begon tegen
tegende
deprotestantse
protestantse
nationaal heiligdom
een ommezien
ommezien werd
werd er
ereen
eennieuw
nieuw
Skandinaviërsbijna
bijna een
een kruistocht.
kruistocht. In
In een
Skandinaviërs
Pools
leger uit
uit de
de grond
grond gestampt.
gestampt. Voor
Voor de
de eerste
eerste keer
keervochten
vochtenedelingen
edelingen
Pools leger
.en
de veldheer
veldheer
penboeren
boerenschouder
schouderaan
aanschouder.
schouder.Onder
Onderde
de geniale
geniale leiding
leiding van de
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Stefan
Czarniecki brachten
Zweden de ene
ene nederlaag
nederlaag na
na de
deandere
andere
Stefan Czarniecki
brachtenzij
zij de
de Zweden
toe, zodat
zodat zij
zij tenslotte
tenslotte Polen
Polen moesten
moesten verlaten.
verlaten. De
De vrede
vrede van
van Oliva
Oliva van
van
toe,
1660
bracht voor
voor ons
ons geen
geenverlies
verliesaan
aangrondgebied,
grondgebied, alleen
alleen de
deWaza's
Waza's
1660 bracht
deZweedse
Zweedsekroon.
kroon.
moesten
doen van
van de
moesten voor
voor altijd afstand doen
dus een oorlog
oorlog over
over Polen
Polen heengegaan
heengegaan:: deze
deze keer
keer was
was de
de
Weer
Weer was
was dus
inval uit het
het Noorden
Noorden gekomen,
gekomen, en
en weer
weer bleef
bleef er
er een
eenvreemde
vreemde invloed
invloed in
in
inval
Polen achter.
achter. De
De veldtocht
veldtocht van
vanKoning
KoningSobieski
Sobieski niet
nietmeegerekend
meegerekend tegen
tegen
Polen
de
Turken was
was de
de strijd
strijd tegen
tegen de
de Zweden
Zweden de
de laatste
laatste grote
grote oorlog,
oorlog, die
die
de Turken
Polen voerde, voordat het
het verdeeld
verdeeld werd.
werd.
ondergang der
der Poolse
Poolsestaat.
staat.
De ondergang
Het is
is werkelijk
werkelijk verbazingwekkend,
verbazingwekkend, hoe
de 17
17"6 eeuw
eeuw
hoeeen
een land,
land, dat
dat in de
sterk, groot
groot en machtig
machtig was
was als Polen,
Polen, in
in de
de 18
18"8 eeuw
eeuw zo
zo zwak
zwak en
en
nog
nog zo sterk,
corrupt
helemaal van de
de kaart
kaart van
vanEuropa
Europaverdwijnt.
verdwijnt.
corrupt kon
kon worden,
worden, dat
dat het helemaal
liefde voor
voor de
de vrijheid,
vrijheid, die
die ons
ons dan
dan in
in de
devolgende
volgende 150
150jaren
jarensteeds
steeds
De liefde
weer aanspoorde
aanspoorde tot
herhaaldelijke pogingen
vrijheid van
te
weer
tot herhaaldelijke
pogingen om
om de
de vrijheid
van Polen te
bevechten,
was in
in de
bevechten, was
de 18
18"8 eeuw
eeuw ontaard
ontaard tot
totbandeloos
bandeloos individualisme
individualisme en
en
de ondergang
ondergang van
de Poolse
Poolse
laatdunkendheid. Dit
laatdunkendheid.
Ditwas
was het
het begin
begin van
van de
van de
staat.
Het ««Liberum
veto », dat
dat aan
aanieder
iederkamerlid
kamerlid afzonderlijk
afzonderlijk het
het recht
recht
staat. Het
Liberum veto
toekende om
zittingen en
en besluiten
besluiten van
vanhet
hetparlement
parlementteteannuleren,
annuleren,
toekende
om de zittingen
betekende
uitschakeling van
instrument in de regering
regering van de
de staat.
staat.
betekende de
de uitschakeling
van dit instrument
Ook de koning
koning werd
werd door
door verschillende
verschillende verdragen,
verdragen, waarin
waarin zijn
zijn macht
machtprecies
precies
omschreven
te zullen
zullen
omschrevenwas
wasenenwaaraan
waaraanhijhijmet
meteen
eeneed
eed beloofde
beloofde zich
zich te
houden,
regering belemmerd.
belemmerd. Zo
Polen feitelijk
feitelijk geen
geen
houden, in zijn regering
Zo bestond
bestond er
er in Polen
executieve, die nieuwe
executieve,
nieuwe wetten
wetten kon
kon uitvaardigen
uitvaardigen of
of verordeningen
verordeningen ten
ten uitvoer
uitvoer
kon
brengen. Het enige
enige deel
deel van
vande
debevolking,
bevolking,dat
dathet
hetvolle
volleburgerrecht
burgerrecht
kon brengen.
bezat, was
was de ««Schlachta
d.w.z. de edellieden,
edellieden, die er
er alleen
alleen maar
maar aan
aan
bezat,
Schlachta »,
», d.w.z.
dachten,
zij hun
hun zogenaamde
zogenaamde vrijheden
vrijheden konden
konden handhaven.
handhaven. Deze
Dezevrijvrijdachten, hoe zij
heden waren
waren echter
zich zelf
zelf toekenden.
toekenden. Een
Een
heden
echter onzinnige
onzinnige privilegiën,
privilegiën, die
die zij
zij zich
Schlachcic
koning van
van Polen
Polen noemen,
noemen, hij
hijwas
wasonaantastbaar.
onaantastbaar. Hij
Hij
Schlachcic kon
kon zich koning
hoefde van zijn grondbezit geen belasting te betalen, en hij was heer enhoefdvanzijgrbtelasing ,ehjwasrn
meester over
boeren, die geheel
geheel van
van hem
hem afhankelijk
afhankelijk waren.
waren. Zijne
Zijne enige
enige
meester
over de
de boeren,
plicht
bestond hierin,
hierin, dat hij
hij in
in geval
geval van
vanoorlog
oorlogaan
aaneen
eenalgemene
algemeneoproep
oproep
plicht bestond
gevolg
geven. Vasthoudend
Vasthoudend aan
aan zijn
zijn grote
grote vrijheden,
vrijheden, en
en in
inwelstand
welstand
gevolg moest geven.
en rijkdom
rijkdom levend,
levend, bleef hij
hij ontoegankelijk
ontoegankelijk voor
voor de
de nieuwe
nieuwe stromingen
stromingen uit
uit
West-Europa. Hij
niveau zo laag,
laag, als
als men
men in
in Polen
Polennooit
nooit
West-Europa.
Hij daalde
daalde af
af tot
tot een niveau
voren gekend
gekend had.
had.
te voren
De gevolgen
gevolgen bleven
bleven dan
uit. In
In het
hettijdperk
tijdperk van
van het
het absoabsodan ook
ook niet
niet uit.
lutisme,
de landen
landen van
vanEuropa
Europaveranderden
veranderden in
inmoderne
moderne staten,
staten,bleef
bleef
lutisme, toen de
Polen,
waar de
de anarchie
anarchie heerste,
heerste, ver
ver achter.
achter. Een
Een van
vande
deoorzaken
oorzakenhiervan
hiervan
Polen, waar
waren
ook de
de onzalige
onzalige verkiezingen
verkiezingen van
van de
de koningen,
koningen, die
die aan
aanvreemde
vreemde
waren ook
om zich
zich inindedebinnenlandse
binnenlandseaangelegenheden
aangelegenheden
landen
gelegenheid gaven
gaven om
landen de gelegenheid
van Polen
Polen te
te mengen
mengen en
en de
de twisten
twisten tussen
tussen de
dePoolse
Poolsemagnaten
magnaten aan
aan tete
van
wakkeren.
buren zagen
zagen spoedig,
spoedig, dat
dat het
hetgrote
grotemaar
maarmachteloze
machteloze land
land
wakkeren. De
De buren
om verdeeld
verdeeld te
te worden.
worden.
rijp was om
rijp
Het was een
een ramp
ramp voor
voor Polen,
Polen, dat
dat in
inde
denaburige
naburigelanden
landenrespectievelijk
respectievelijk
Maria Theresia, Frederik
Frederik II en Katharina
Katharina de Grote
Grote de
de troon
troon bestegen.
bestegen. Er
Maria
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kwam al
vlug een
een verbond
verbond tot
tot stand
stand - en in
in 1772
177 2werd
werd het
hetparlement
parlement
kwam
al vlug
onder
druk van
van de
de Russische
Russische bajonetten
bajonetten gedwongen
gedwongen een deel
deel van
van het
het
onder de
de druk
Poolse grondgebied
grondgebied aan
Oostenrijk en
Pruisen af te
te staan.
staan.
aan Rusland,
Rusland, Oostenrijk
en Pruisen
te
Deze
hevige schok
schok deed
Poolse volk ontwaken,
ontwaken, maar
Deze hevige
deed het
het Poolse
maar het
het was
was te
laat.
Polen was
was niet
niet meer
meer teteredden,
redden, ofschoon
ofschoon ererplotseling
plotseling met
metbovenbovenlaat. Polen
menselijke krachtsinspanning
krachtsinspanning pogingen
werden om
om de
deverloren
verloren tijd
tijd
menselijke
pogingen gedaan werden
in te halen en Polen om te vormen tot een goed georganiseerde staat. HetintehalPomvrentgodaisert.H
eerste
in Europa
Europa
eerste ministerie
ministerie voor
voor «Nationale
« Nationale Edukation»
Edukation » (volksopvoeding)
(volksopvoeding) in
kwam in
Warschau tot
stand. De
Deinvoering
invoering van
vandedealgemene
algemeneleerplicht
leerplicht
kwam
in Warschau
tot stand.
werd
overwogen. Het leger
leger en
enhet
hetgeldwezen
geldwezenwerden
werdengereorganiseerd.
gereorganiseerd. TenTenwerd overwogen.
slotte schiep
schiep het
het Parlement,
Parlement, dat
datgedurende
gedurende vier
vier jaren
jarenvergaderde,
vergaderde, als
alskroon
kroon
op het werk
werk een
een constitutie,
constitutie, die
die vrij
vrij was
was van
van het
het««Liberum
Veto ». Deze
Deze
op
Liberum Veto
grondwet,
zeer moderne
moderne beginselen
beginselen van
van Montesquieu,
Montesquieu,
grondwet, die opgebouwd was op zeer
1791
herinnert sterk
tegenwoordige constitutie.
Mei 1791
herinnert
sterk aan
aan de
de tegenwoordige
constitutie.Zij
Zij werd
werd op
op 3 Mei
voorgelezen en
door koning
een plechtige
plechtige
voorgelezen
en door
koning Stanislaw August Poniatowski met een
eed bekrachtigd.
bekrachtigd.
Polen houden.
houden. Zij
Zij zag
zagen
en
Maar
Katharina bleef
waakzaam oog op Polen
Maar Katharina
bleef een waakzaam
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van deze maatschappij was de strijd tegen de Poolse volksaard. Het land
kwam onder het gezag van de Politie, en het minste verzet werd met
meedogenloze wreedheid onderdrukt.
En toch was een eeuw Duitse geest en Duitse grondigheid niet
voldoende om van Polen Duitsers te maken. In 1918 sloten de zogenaamde
Pruisische Oostmark-Provincies zich zonder meer aan bij het herrijzende
Poolse rijk. De Duitsers werden ontwapend : hun heerschappij was ten einde.
De methodes van Rusland verschillen niet veel van de Pruisische.
Rusland ging niet zo stelselmatig te werk, maar daarvoor was het bruter,
wreder en bloeddorstiger. Honderdduizenden Polen werden van hun eigendom beroofd en naar Siberië gedeporteerd. Tienduizenden werden veroordeeld en gefusileerd. Twee keer deed het Poolse volk een wanhopige
poging om een opstand te maken, daar het de verdrukking niet meer
verdragen kon. Maar iedere keer werd de opstand met de meest wrede
middelen onderdrukt. In 1831 kon de Russische generaal Paszkiewicz er
trots op gaan, dat hij de voorstad van Warschau, Praga, in as gelegd, de
soldaten die haar verdedigden meedogenloos had afgemaakt, en onder de
burgerbevolking een bloedbad had aangericht, dat tienduizenden offers
eiste en bijna niemand liet ontsnappen. Als beloning voor deze daad, die
men in haar soort slechts kan terugvinden in de Mongolen-oorlogen of in
de tweede wereldoorlog, werd hij tot Gouve rneur Generaal van de Poolse
provincies benoemd. Op deze post bleef hij dan vele jaren.
In deze zo uiterst moeilijke en harde tijden vonden de romantiek en
het positivisme in Polen ingang. Beide waren zeer verschillend van hun
verwante geestesstromingen in Europa. Zij hadden die specifiek nationaalPoolse tint en zij leerden de eeuwige strijd voor de bevrijding van het
vaderland, waaraan alles moet worden geofferd, en de permanente ontwikkeling van de menselijke geest, ten einde zo de tegenstander door een
hoger staande cultuur en scherper verstand te kunnen overwinnen.
De politiek van Oostenrijk was over 't algemeen genomen eigenlijk
het mildst, hoewel arrestaties van Poolse patriotten ook hier niet ontbraken. De Oostenrijkse staatslieden verstonden het om het verschil van
klassen, als ook kleine verschillen in de samenstelling van de bevolking
handig tegen elkaar uit te spelen.
Zo ontstond er in 1846 een opstand onder de boeren in Galicië. De
echte Polen waren door taal en godsdienst gescheiden van de Roetheense
boeren. Dit verschil buitte Oostenrijk uit en schiep het Oekraïnische volk.
In 1848 kreeg Galicië grote zelfstandigheid, waardoor het culturele leven
en de opvoeding in het land bijlange na niet zo aan banden gelegd was als
in de beide andere bezette gebieden. Hoe groter echter de invloed werd
van Wenen, des te dieper vonden de stromingen uit de hoofdstad van
Oostenrijk ingang bij de Polen. Als men de verschillende vreemde invloeden
van de drie bezetters in Polen nagaat, vindt men zonder twijfel in Galicië
de diepste sporen ervan.
De worsteling om de vrijheid.
Zo kwam voor Polen het jaar 1914. De eerste wereldoorlog brak uit.
Voor de eerste keer stonden de drie bezetters als vijanden tegenover elkaar.
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Hei vorstelijk Geschenk van Franz Cumont
door Franz De RUYT

Dit artikel over het geschenk van Franz Cumont aan de Belgische
Academie te Rome was reeds opgesteld, toen ons onverwachts het overlijden
werd meegedeeld van deze geleerde, de 20ste Augustus, 1947, in zijn 79ste levensjaar. Het grote wetenschappelijk prestige van deze beroemde historicus
der godsdiensten van de Oudheid is alom erkend. Veel van zijn boeken werden verscheidene malen heruitgegeven en vertaald, bv. Les Mystères de
Mithra, Les Religions Orientates dans le Paganisme Romain,, After Li f e in
Roman Paganism„ l'Egypte des Astrologues, Recherches sur le Symbolisme
funéraire des Romains etc. Zijn invloed in de Academies van Parijs, Rome
en Brussel, zijn raadgevingen die hij aan zoveel geleerden uit alle landen verstrekte, en vooral zijn goedheid jegens de jeugd, zijn algemeen bekend.
Lange tijd beschouwde men Franz Cumont als een agnosticus, maar
op het einde van zijn leven keerde hij terug tot de Katholieke Godsdienst, die
hij openlijk beleed op de 7° Mei ll, in zijn publieke rede bij de inhuldiging van
zijn bibliotheek in de Academia Belgica. Wanneer Franz Cumont gedurende
zijn laatste levensdagen niet bezig was met het corrigeren van de proeven
van zijn laatste werk Lux Perpetua, mediteerde hij over de diepzinnige gedachten uit de Navolging van Christus. De bladwijzer liet na zijn dood het boek
openvallen bij het hoofdstuk : « Over de lagere gevoelens van zichzelf in
tegenwoordigheid van God ». Deze houding van een groot denker, de volmaakste humanist sedert Justus Lipsius, zal met vreugde door alle Christenen
worden begroet. Naast zijn wetenschappelijk werk schenkt Franz Cumont
aan België zijn rijke boekenverzameling, die veel zal bijdragen tot de ontwikkeling der werkzaamheden van onze Belgische Academie te Rome.
Bij het overlijden van deze edelmoe dige geleerde past hem geen betere
hulde dan de blijken van diepe erkentelijkheid, die België verschuldigd is aan
zijn nagedachtenis.

De recente inhuldiging van de prachtige bibliotheek, die door een
groot Belgisch geleerde, philoloog, oudheidkundige en historicus, de heer
Franz Cumont, aan de Belgische Academie te Rome werd geschonken,
verdient de belangstelling, door het belang van de gift zelf, de gevolgen
voor de werking onzer Belgische Academie te Rome en ook door het
zeldzame gebaar van een geleerde, die op het einde van zijn leven een
schat van boeken wegschenkt, welke hij in de loop van zijn vruchtbare en
schitterende loopbaan heeft samengebracht.
De Prinsen en de Pausen uit de Renaissance, zoals vroeger de
Helleense vorsten en heden ten dage enkele Amerikaanse mecenas, aarzelden
niet aanzienlijke geldmiddelen _te . besteden aan de samenstelling van grote
bibliotheken, die hun naam' onsterfelijk hebben gemaakt, veel meer dan de
politieke twisten. In Italië en voo rnamelijk te Rome vindt men zulke
verzamelingen van kostbare boeken in overvloed, die door de barbaarsheden
van de laatste wereldoorlog niet al te zwaar geschonden werden. Naast de
rijke Itali aanse bibliotheken en deze van het Vatikaan werden in de loop
der laatste honderd j aa r Instituten voor geschiedkundige en archeologische
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navorsing te Rome opgericht door de meeste landen met een hoge kultuur.
Men weet, dat België er een eervolle plaats bekleedt, sinds de aanvang
dezer eeuw, ten gevolge van de oprichting van het Belgisch Historisch
Instituut te Rome. De stichter hiervan was de geleerde Leuvense professor,
Kanunnik Alfred Cauchie, die ten gevolge van een jammerlijk ongeval te
vroeg om het leven kwam, en nu rust onder de schaduw van St. Pieter.
Het Belgisch Historisch Instituut te Rome verzorgde onder de leiding van
Dom Berlière, van Godefroid Kurth, vervolgens van Henri Pirenne en
heden ten dage van Joseph Cuvelier en Burggraaf Charles Terlinden, de
publicatie van talrijke archieven, die betrekking hebben op onze nationale
geschiedenis. Door het huwelijk van de dochter van Koning Albert I
met Prins Umberto van Italië, kwam te Rome de oprichting tot stand van
een tweede Belgische instelling voor wetenschappelijk onderzoek : de
Nationale Stichting Prinses Marie-José, gewijd aan de studie der betrekkingen op kunst-gebied tussen Italië en de oude Nederlanden.
Men kan echter te Rome niet verblijven, zonder deel te nemen aan
de studie van de Oudheid, en in het kader van het Belgisch Historisch
Instituut werd een afdeling voor classieke philologie, oudheidkunde en
geschiedenis opgericht, die een eerste boekdeel uitgaf in 1933. Deze inspanning was des te verdienstelijker op dat ogenblik, daar zij zich ontwikkelde,
dank zij het werk van baanbrekers, in een betrekkelijk —arme en sobere
omgeving, zonder een werkelijk doelmatige steun van de kant der openbare
besturen en zelfs zonder voldoende morele bescherming der intellectuele
Belgische kringen. Indien de initiatieven van deze enkele Belgische geleerden
te Rome niet voortdurend waren ondersteund en beschermd gedurende de
ontelbare moeilijkheden der jaren van crisis en van oorlog, door de immer
getrouwe toewijding en de aanstekelijke geestdrift van de secretaris der
voornoemde instellingen, Monseigneur Maurice Vaes, die onophoudelijk
de Comité's, de jonge geleerden en de verantwoordelijke besturen aanwakkerde, dan zouden de Belgische centra voor wetenschappelijk onderzoek
te Rome meer dan eens groot gevaar hebben gelopen te verdwijnen.
Ik heb, op de Piazza Rusticucci, op de derde verdieping, vervolgens
op de eerste, het kleine appartement gekend, waar de bescheiden maar
uitgelezen bibliotheek was ondergebracht, die de Belgische wetenschap in
de Eeuwige Stad vertegenwoordigde. Er werd daar goed gewerkt en vaak
kwamen markante vreemdelingen er een boek halen, dat elders onvindbaar
was. In een kleine salon vergaderde soms het puik van die onvergelijkbare
« internationale » van historici en archeologen, die men slechts te Rome
kan ontmoeten. Belgische geleerden, meesters en leerlingen, bespraken er
de resultaten van hun studies. Maar toch was de inrichting weinig schitterend in vergelijking met de Romeinse instituten van andere landen, zoals
het paleis der Roemenen, het aardig huis der Nederlanders, zonder de
prachtige paleizen te vergeten, waar onze collega's uit Frankrijk, Engeland
en de Verenigde-Staten zijn ondergebracht.
Een Belgische Minister van Openbaar Onderwijs, Graaf Maurice
Lippens, pijnlijk getroffen door deze toest and tijdens een reis naar Rome,
nam de maatregelen, die zich opdrongen, met al de energie, de volharding
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geheel in dienst van de wetenschappelijke navorsing, zo oordeelkundig
mogelijk had uitgekozen of gekregen van zijn collega's uit de hele wereld ;
zijn boeken, die ten grondslag liggen aan zovele scheppende werken, zijn
gezellen tijdens zovele eenzame meditaties in zijn keurig verblijf op de
hoogste verdieping van een groot gebouw op de Corso d'Italia, van waaruit
men het prachtige bladerenspel overziet van de Villa Borghese ; zijn
boeken, waarvan hij zo hield, heeft hij zelf willen schenken, in een grootmoedig gebaar van zelfverloochening, opdat zij zouden dienen voor de
jonge geleerden uit alle landen, en vooral van België, in onze Romeinse
bibliotheek.
Welke sublieme les schuilt er niet in het vrijwillige offer van een
zoals hij het verklaarde in
geleerde in volle roem, die wil vermijden
zijn roerende boodschap
dat die boeken na zijn afsterven, zouden gaan
naar hen, die « met fortuin begunstigd zijn » en niet naar hen die ze het
best kunnen benuttigen ! De belangrijke verzameling, die door de heer
Franz Cumont geschonken werd, weerspiegelt op een bewonderenswaardige
wijze de fijnheid van smaak, de uitgebreide eruditie en de wijsheid der
critische methodes van de grootste Belgische humanist onzer tijden. Men
vindt er philologie naast oudheidkunde, geschiedenis der instellingen naast
studie der godsdiensten, want alle inlichtingsbronnen over het leven der
Ouden moeten vergeleken worden, wil men, volgens de goede methode,
ertoe komen in hun complexiteit, al de aspecten te begrijpen van een
veelvormige beschaving. De tijd is lang voorbij, toen de philologie zich
beperkte tot de studie der Grammatica en der Etymologie, terwijl zij de
figuurlijke bronnen miskende, op gevaar af de Oudheid op te vatten als een
dorre wereld zonder leven ; toen de oudheidkunde behagen schepte in het
klasseren van iconografische bijzonderheden, in het redetwisten over
techniek en stijl, zonder er maar enigszins aan te denken de monumentale
werken in hun historisch kader te plaatsen. Alleen door de letterkundige
teksten én de evolutie, zowel van de gedachten als van de feiten, samen te
zien, wordt hun waarde duidelijk. De ware humanist kan deze verschillende
onderzoeken verenigen in een volledige synthese, zodat de archeologische
gegevens steunen op teksten, en de letterkunde door middel van de rechtstreekse documenten, door de monumenten geleverd, wordt verlevendigd.
De heer Cumont heeft op een prachtige wijze door geheel zijn werk de
noodzakelijkheid bewezen van een dergelijke methode, waarvan ook zijn
uitgelezen bibliotheek getuigt. Alle boekdelen, alle kleinere werken zelfs,
bezitten een wetenschappelijke waarde, al de vakken, die bijdragen tot de
volledige studie der Oudheid, zijn vertegenwoordigd.
De waarde van een dergelijke boekenverzameling kan enkel geschat
worden aan de hand van de uitzonderlijke diensten, die zij bewijst aan
de geleerden, die haar gebruiken met het oog op de vooruitgang van de
wetenschap. Nochtans heeft men de handelswaarde van de bibliotheek
Cumont in cijfers willen uitdrukken : een deskundige heeft dit cijfer vastgesteld op ongeveer veertig millioen.
Wat een uitzonderlijke kans voor onze jonge geleerden vrij te kunnen
beschikken over dergelijke schatten ! Zijn de studenten, die een studie-
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beurs hebben weten te bemachtigen, niet te benijden, nu zij zo gemakkelijk
zullen kunnen werken, in het verrukkelijke kader van de « Academia
Belgica » en met volle handen zullen kunnen putten in die omvangrijke
en kostbare documentatie ? Daarbij komt nog, dat dit studiecentrum zich
bevindt in Rome zelf, in het hart van de latiniteit, in een stad vol bibliotheken en Belgische en vreemde instellingen, die allen dezelfde doeleinden
van historische en archeologische onderzoekingen nastreven.
Sedert de oprichting van het Fonds Cumont, dat op 7 Mei 11. plechtig
werd ingehuldigd, neemt de bibliotheek van de Academia Belgica een vooraanstaande plaats in onder de hoge culturele Romeinse instellingen ; zij
zal het bezoek ontvangen van een immer stijgend aantal vreemdelingen
en zal er machtig toe bijdragen de faam van ons land op wetenschappelijk
gebied hoog te houden en vruchtbare intellectuele betrekkingen te smeden
tussen deze hoogstaande bezoekers en onze jonge geleerden.
Maar door het aanvaarden van dit koninklijk geschenk, dat ons land
tot eer strekt, heeft België zich de plicht opgelegd, niet alleen dit prachtig
centrum van onderzoek te bewaren, maar het te onderhouden en te doen
gedijen. Een zo belangrijke bibliotheek eist personeel, controle en aangepaste credieten, ten einde volledig aan de hoge doeleinden van de
schenker te beantwoorden. Onze Universiteiten en al de beschaafde kringen
van het land zullen het als hun plicht beschouwen voor onze « intellectuele
ambassade » te Rome het budget op te eisen, waarop zij door haar hoedanigheid en het belang van de diensten, die zij geroepen is te leveren
aan onze jonge geleerden en onze grootste meesters, recht heeft.

Hei philosophisch Congres
te Leuven en Brussel
door J. DEFEVER S. J.

In de week van 2 tot 6 September vergaderde voor de derde maal
het Congres der Sociétés philosophiques de langue francaise. In 1938 hadden
zij te Marseille vergaderd, in 1939 te Lyon. Nu was België aan de beurt,
waar twee Franssprekende philosophische genootschappen bestaan : de Société Belge de philosophie, aansluitend bij de Brusselse vrije hogeschool,
en de Société philosophighe de Louvain, welke verbonden is aan het Hoger
Instituut voor wijsbegeerte der Leuvense Hogeschool.
De openingszitting, Dinsdag 2 September 's morgens, had plaats in de
grote zaal van het Paleis der Academiën te Brussel, onder voorzitterschap
van Mgr Noël. M. Huysmans voerde er het woord, als minister van
openbaar onderwijs, M. Bréhier in naam der buitenlandse congressisten, en
M. Barzin van de Brusselse Hogeschool in naam van de binnenlandse.
's Namiddags begon het Congres zijn sectievergaderingen, zette die Woensdag en Donderdag te Leuven door, om ze Vrijdag te Brussel te beëindigen.
De deelnemers kan men schatten op een goede honderdvijftig à twee
honderd man ; behalve Fransen en Belgen, ook Zwitsers ; de moeilijke
reisvoorwaarden hebben wellicht de Canadezen verhinderd te komen.
Het is niet mogelijk in dit beknopt overzicht den lezer een grondige
uiteenzetting of beoordeling aan te bieden van de verslagen en besprekingen.
Enkele gegevens mogen volstaan. Het ging over de Waarden. Aan de
ethische waarden werd wel de meeste aandacht geschonken. Ook de kenwaarden, alsmede de sociale en aesthetische waarden werden besproken.
Over de godsdienstige als zodanig werd weinig gezegd. Een belangrijke
plaats werd ook ingeruimd voor de geschiedenis der waardesystemen.
Daaronder werden vooral besproken die van Aristoteles, van de Stoïcijnen
door den specialist Prof. Bréhier , van S. Augustinus, van S. Thomas,
met dan tenslotte de buitengewoon verzorgde en objectieve studie van
kanunnik Fr. Grégoire over de staatsvergoding volgens Hegel.
Indien men van dit Congres niet ging verwachten wat het niet geven
kon, nl. geheel nieuwe oplossingen in schitterenden vorm, maar wel datgene
waarvoor elk Congres wordt ingericht : oriëntatie en inlichtingen over
richtingen en gedachtenevolutie in andere landen en milieu's, persoonlijk
contact en grotere verstandhouding der wijsgeren en geleerden onderling —,
dan mag dit Congres buitengewoon geslaagd heten : het was trouwens de
algemene indruk der deelnemers. Want van alle mogelijke Franssprekende
provincies werd de huidige philosophische gedachtengang ruim aan het
woord gelaten, en tot persoonlijke toenaderingen werd, tussen de zittingen
in, ruim gelegenheid geboden en benut.
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relativisme. Na alles wat we te Brussel en Leuven mochten horen, heeft
het Frans hoger onderwijs resoluut de spiritualistische richting genomen.
Het belijdt de geest en de geestelijke waarden ; velen zelfs aanvaarden het
bestaan van den volmaakten Geest, al gedragen zij zich niet zelden als
Nicodemus, en laten de hoorders op zeer kiese wijze naar hun overtuiging
gissen, of fluisteren het achteraf in het oor. Ook werd menigeen getroffen
door het sterk percentage katholieke professoren die het Frans Universitair
onderwijs vertegenwoordigden, en nog wel op zeer open en actieve manier ;
zij waren de Nicodemussen niet !
Van uitgesproken idealisme was aan de Franse kant ook niet veel te
bespeuren. Sinds dertig à veertig jaar heeft dus het hoger onderwijs in
Frankrijk een hele kentering doorgemaakt, in gunstigen zin, en daaronder
is zonder twijfel de diepgaande invloed te herkennen van vooraanstaande
denkers als Bergson of Blondel, en niet minder het resultaat van de zo
verdienstelijke, en nu al jarenlange pogingen der neothomisten. En het
laat dan toch weer een straaltje optimisme schijnen over de culturele
toekomst van Frankrijk. Mocht men maar even troostende ervaringen
opdoen in het middelbaar en lager onderwijs aldaar !
De Franse professoren, die op het Congres meer indruk maakten,
waren Prof. Moreau (Bordeaux) , Husson (Montpellier) , G. Berger (Marseille) met een merkwaardige uiteenzetting van de phaenomenologische
structuur der waarden ; den grootsten bijval echter genoot wel de sympathieke Professor aan de Sorbonne R. Le Senne, zowel in zijn verslag als
in zijn talrijke, levendige, tussenkomsten in de discussie ; verder nog de
bekende historicus der philosophie H. Gouhier ; J. Palliard, de meest
vooraanstaande leerling van Blondel ; R. Bayer, professor voor Aesthetica
aan de Sorbonne, en de zo geestige Jean Guitton. Men betreurde de afwezigheid van de bekende professoren A. Forest (Montpellier) en R. Polin
(Rijssel) . De professoren die van over de Alpen uit romaans Zwitserland naar
ons zijn toegekomen, waren veel meer relativistisch gericht. Ze neigden ertoe
de metaphysica te herleiden tot louter ideeële onderbouw der wetenschappen.
Hun bijdrage tot het Congres was over het algemeen vrij zwak en kleurloos.
Op één uitzondering na evenwel : de trouwens uit vroegere Congressen en
uit zijn werken reeds zeer bekende mathematicus en wetenschaps-filosoof
Ferd. Gonseth, Professor te Zürich (eigenlijk een Duitse Zwitser) . Hij trok
aller aandacht, nog meer door zijn zeer actieve en gepaste deelname aan de
discussie's, dan door eigen referaat.
De talrijke Brusselse delegatie, die zich vooral uitsprak bij monde van
de professoren Barzin en Dupréel en ook wel, in de discussie, van Prof.
Chaïm Perelman, toonde zich uiterst voorkomend en vriendelijk, ook voor
andersdenkenden. Hun standpunt echter is gebleven, wat het vijftig jaar
geleden was : het puur positivisme ; de feiten, en niets anders, zonder gelijk
welke geldende ontologie : niet is voor M. Dupréel zo zinledig als het
woordje « être ». Wel tracht men de empirie enigszins aan te vullen door
het sociologische : dit bestaat echter ook louter uit feiten, naar de verouderde
formule van Durkheim. Het ontoereikende van dit standpunt kwam des te
schreeuwender uit, omdat het Congres het thema der waarden behandelde :
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hoe wilt ge een waarde funderen, zo niets aanvaard mag worden behalve
de nuchtere ervaringsfeiten ? Het feit zal toch wel nooit een wet rechtvaardigen ; en met Prof. Perelm an zal men d an moeten besluiten dat een
ascetisch leven en een zogenaamd schuldig leven twee evenwaardige morele
feiten zijn ; niets berechtigt ons iemand een wet op te leggen ; er is geen
wet, en dus geen moraal. Heel het achterlijke, ouderwetse, en onbevredigende
van de Brusselse opvatting, in tegenstelling met de Franse stroming, werd
vrij scherp geformuleerd door Prof. Bréhier, na zijn betoog over de Stoicijnen, toen hij op de bemerkingen van Prof. Dupréel zijn antwoord aldus
besloot : « Wat ons scheidt is, dat ik een ontologie aanvaard a an den
grondslag van mijn Ethica ». Niemand evenwel zal M. Bréhier verdenken
van overdreven spiritualisme.
Het Leuvens Instituut voor philosophie, zeer talrijk vertegenwoordigd
bij de toehoorders, liet maar liefst de anderen aan het woord komen, en
hield zich ook tijdens de besprekingen doorgaans zeer bescheiden. We
spraken reeds over het uitstekend refer aa t van Prof. Fr. Grégoire.
Eindelijk moeten we nog de brilliante uiteenzetting vermelden, in een
schitterende Franse taal voorgedragen door Prof. Pos v an Amsterdam, over
de Dialectica der waarheid. Alhoewel, zover ik weet, niet behorend tot een
Franssprekend genootschap, heeft Prof. Pos deelgenomen a an het Congres
als voorzitter van het internationaal Congres, dat in Augustus 1948 in de
Nederl andse hoofdstad zal plaats grijpen.
Om te besluiten moeten we even wijzen op de buitengewoon verzorgde
materiële organisatie, op de geslaagde gezellige uitstapjes, op de receptie
ten stadhuize van Brussel, op het bezoek te Antwerpen aan het Museum voor
Schone Kunsten en aan de haven, en niet het minst op dat andere bezoek
van heel anderen aard, aan het Husserlarchief, onder de leiding van E. P.
Van Breda ; ten slotte wijzen wij op den geest van samenwerking en vriendelijkheid, welke heel het Congres beheerste en a an genaam maakte, en waarom we de Brusselse en Leuvense organisatoren, en wel in het bijzonder
de twee secretarissen, de heren professoren C. Perelman en A. De Waelhens,
moeten gelukwensen. W an t al deze bijkomstige factoren hebben het Congres
gezellig, leerrijk, en vruchtbaar gemaakt. « Een zelfstandigheid », zo leert
de metaphysica, « is niet leefb aar zonder het bijkomstige ! »

Kroniek der Tijdschriften
door G. de VOCHT

Bij het doorlopen van de buitenlandse tijdschriften komt men steeds
meer onder den indruk, dat onze tijd wordt beheerst door de gedachte aan
en de vrees voor een nieuwe wereldcatastrophe. De tegenstelling RuslandU.S.A. laat den nadenkenden mens van heden niet los, en talloos zijn de
publicisten, die hieraan hun aandacht wijden. Wat in deze tijd op het spel
staat, is de christelijke traditie van de meest actieve en cultuurscheppende
volkeren der aarde, traditie die bedreigt wordt door het atheïsme van de
marxistische ideologie. Het is verder het voortbestaan zelf van den mens
op deze planeet. We hebben in deze kroniek enkele echo's opgevangen van
de onrust van dezen tijd, van de geestelijke en morele problemen, waarvoor
hij zich tragisch ziet gesteld. Wat wordt er van de christelijke waarden,
indien Sovjet Rusland overwon ? Hoe ontwikkelt zich psychologisch de
angst voor den oorlog tot zulk een spanning, dat deze onvermijdelijk moet
worden ? Moest het zover komen, welke kansen bestaan er dan nog voor
den mens ? We zullen deze kroniek besluiten met enkele beschouwingen
van philosophen over enige problemen van de moderne politiek.

.

De Russen en de Godsdienst.
Is het mogelijk de juiste houding van de Sovjet-regering tegenover de
Godsdienst te bepalen ? Kan men, zelfs aan de hand van oorspronkelijke
Russische teksten, officiële mededelingen, geschriften van Lenin en Stalin,
met zekerheid de geheimste bedoelingen van de Sovjets achterhalen ? Hun
gewijzigde houding, hoofdzakelijk tegenover de Russisch Orthodoxe Kerk,
zou, volgens vele waarnemers, slechts ingegeven zijn door opportunistische
motieven 1 ) . Zeker beschouwen zij de godsdienst slechts als speelstuk op
het schaakbord van hun politiek.
De godsdienst heeft echter nog een betekenis in Rusland. Na jaren
vervolging en verdrukking is hij nog een factor gebleven, waarmee de
regering verplicht is rekening te houden ; en misschien wel noodgedwongen
heeft zij de scherpte van haar godlozenpropaganda gemilderd.
Het orgaan van de officiële Sovjet-Jeugdbeweging Molodoi Bolchevik 2 )
beantwoordt volgende vraag van één der plaatselijke jeugdgroepen : « Magéén van onze aangesloten leden in God geloven, en naar de Kerk gaan ?
Niettegenstaande het verbod van onze groep en onder voorwendsel va n
gewetensvrijheid zijn verschillende leden de Kerk blijven bezoeken ; wat
ons blijft te doen ? « Ziehier : allereerst moet men de nadruk leggen op
.

(1) G. DE VRIES S. T.: Stato e Chiesa nella Russia d'oggi, in La Civilta Cattolica, nr 9,
1947. H. Carton de Øiart : Le patriarcat de Moscou, in Libre Belgique 8-15 Sept. 1947. _
Scrutator : Situation actuelle de l'Eglise Orthodoxe Russe, in La Revue Nouvelle 1-16-47..
(2) Vertaald in Echo, 9, 1947.

192

KRONIEK DER TIJDSCHRIFTEN

artikel 124 van de grondwet, waarbij de gewetensvrijheid wordt gewaarborgd. Naar het woord van Lenin moet daarbij onderscheid gemaakt
worden tussen de houding van de Staat en de houding van de Partij :
ten opzichte van de Staat is godsdienst privaatzaak, maar dit is helemaal niet meer het geval ten opzichte van het individu zelf, noch ten
opzichte van het Marxisme, noch van de Arbeiderspartij ». Stalin heeft
overigens geschreven : « De communistische partij kan niet onverschillig
blijven tegenover de godsdienst. Haar propaganda is antireligieus en zal
iedere vorm van bijgeloof bekampen, omdat zij de wetenschap wil dienen,
omdat het godsdienstig bijgeloof in tegenstelling staat met de wetenschap,
en omdat iedere vorm van godsdienst als zodanig ontkenning is van alle
wetenschap » 1 ) . Het doel is dus klaar. Men moet alles in het werk stellen
om de godsdienst te bekampen. Echter schijnt het middel daartoe niet altijd
juist begrepen. Stalin heeft telkens de juiste maat gegeven ; toen in 1936
de officiële Sovjet-Jeugdbeweging haar statuten kreeg, was daar in het
ontwerp bepaald : « De liga Komsomol moet hardnekkig en meedogenloos
strijd voeren tegen alle godsdienstig bijgeloof » ; Stalin heeft gevraagd :
« Waarom hardnekkig en meedogenloos strijd voeren ? Men moet integendeel met veel geduld, de verwerpelijkheid van alle godsdienstig bijgeloof
aantonen, en een materialistische wereldbeschouwing aan de jeugd
opdringen. » Daarom is de nieuwe tekst van de statuten dan ook een omschrijving geworden van deze uitspraak van Stalin. Tenslotte wordt aangegeven, dat de groep Komsomol, welke deze vraag gesteld heeft, dan
toch bijzonder slecht moet hebben gewerkt, indien de godsdienstige overtuiging in haar midden steeds voortwoekert. Systematische lectuur van
vulgariserende werken over geschiedenis, over het ontstaan van de wereld
en over de natuurwetenschappen, worden tenzeerste aangeprezen...
...

De houding van de Communisten buiten Rusland is niet zo ondubbelzinnig, meer genuanceerd, en meer afhankelijk van het milieu. Togliatti
reageert anders dan de Tsjech Kolman. Maar hun streven schijnt naar
hetzelfde doel gericht. Aan de filosofische faculteit der Universiteit van
Praag, waar hij doceert, deed Kolman volgende mededeling : « Hoewel van
Marxistisch standpunt, godsdienst onverenigbaar is met wetenschap en dus
met communisme (— het is trouwens daarom, dat een gelovige niet als
partijlid kan opgenomen worden in . Sovjet-Rusland, omdat daar alleen
communist mag worden diegene die een volwaardige ideologische rijpheid
bezit ), toch kan bij ons in Tsjechoslowakije, niet een zo strenge voorwaarde gesteld worden om partijlid te zijn. Want het ontbreekt ons nog
aan organisatie en ontwikkeling, opdat iedereen zich de leer van het
wetenschappelijk Socialisme zou kunnen eigen maken » 2 ) .
Orientierung laat deze mededeling volgen door een citaat uit een der
werken van Stalin, om de analogie van beider gedachten sterk te doen
uitkomen : « Er zijn nog veel mensen die hun troost zoeken in de godsdienst. De reden hiervan is alleen te zoeken in het feit dat het leven bij
(1) Stalin : Principes du Leninisme.
(2) Prof. Dr. ARNOST KOLMAN, Praag, geciteerd in Orientierung nr 7, 1947.
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gebruikt in de strijd tegen de ketters ; andersdenkende heersers werden
als tyrannen gebrandmerkt en moord als een heldendaad aangeprezen. »
Het historisch materialisme is nu eenmaal op zuiver wetenschappelijke
gegevens ingesteld... Wie zal, in Rusland, het zuiver wetenschappelijke
van deze geschiedkundige gegevens kunnen betwisten ? Plato bespreekt in
Phaidos het middel om aan de mensen iets wijs te maken, en hij eindigt
met te zeggen : « zij zullen het niet geloven, maar hun kinderen en
kleinkinderen misschien wel ».
Een getuige over Sov jet Rusland : Kravchenko.
-

Etudes geeft een studie die de aandacht waard is, over de beroemdste
onder de talrijke overlopers, die sedert 1944 vanuit Rusl and zijn terechtgekomen in het kamp der Amerikaanse en Westerse mogendheden, Victor
Andreyevitch Kravchenko 1) . Zijn boek 2 ) werd in een paar jaar tijd in
meer dan millioen exemplaren verspreid in Amerika. Kravchenko werd
in 1929, na vijf jaar Komsomol, opgenomen als lid der communistische
partij. Eerst als werkman, nadien als ingenieur werd hij l an gdurig geoefend
in de toepassing van de Marxistische idealen. Na te zijn ontsnapt aan een
eerste epuratiepoging uitgaande van geheime organisaties neemt zijn
politieke carrière een definitieve wending in 1942. Hij werkte op het Kremlin
aan de Directie voor oorlogsmateriaal onder de onmiddellijke autoriteit
van Pamfilov en Stalin, en wordt tenslotte in Juli 1943 aangesteld als
specialist voor de aankopen in Amerika. In April 1944, na 7 maanden op
de Russische ambassade gewerkt te hebben, besluit hij de communistische
partij te verlaten en « de vrijheid te kiezen ». Enkele maanden nadien
verschijnt zijn lijvig boek van 500 bladzijden. De twee essentiële thema's,
die voortdurend tot uiting komen in Kravchenko's gedachten en verhalen
(en die verdacht veel gelijkenis vertonen met de thema's van Ehrenburg
aan de andere zijde, maar dan tegen Amerika, en ook best kunnen
vergeleken worden met die van de Duitse overlopers vóór de oorlog) zijn
de volgende : de uiterste zwakheid van het regime dat van de ene dag op
de andere in elkaar moet storten ; en de noodzakelijkheid om er zo vlug
mogelijk mee af te rekenen. Klaarblijkelijke overdrijvingen worden door
steller van het artikel in de Etudes opgemerkt : « Ce n'étaient que gens
couchés attendant la mort, enfants squelettes au ventre ballonné ; ils
avaient mangé leurs chiens, leurs chats, les rats, les oiseaux, l'écorce des
arbres, et faisaient finalement cuire pour se soutenir, du crottin mélé
d'herbes. » Verder worden zinsneden aangehaald als deze : « Tant qu'un
sixième de la population du globe demeure sous l'esclavage totalitaire, toute
paix est précaire. » Kravchenko wordt nochtans voorgesteld als zijnde de
woordvoerder van twee honderd millioen Russen aan wien het stilzwijgen is
opgelegd.
(1) Etudes, Paris, Suin, 1947. Raymond Jouvé : Suite à. Koestler. Le témoignage de Victor
Andreyevitch Kravchenko.
(2) VICTOR KRAVCHENKO, I chose Freedom. The personal and political Life of a Sovjet
Official, Franse vertaling : J'ai choisi la Liberté, Editions Self.
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Een Amerikaan over de derde oorlog.
Cord Meyer oud militair en U.S.A.-diplomaat, wil de vraag : « Wat
kost ons de vrede » beantwoorden met een enkel woord : « de totale
oorlog » 1 ) . Zijn onderzoek en gedachtengang worden alleen sensationeel
door zijn brutaal realisme en de wijze, w aarop hij, volgens typisch
Amerikaanse gewoonte, de ideologie wil binden aan feitenmateriaal.
De feiten. Het atoomgeheim is niet gewaarborgd. Het is volledig
ondenkbaar, dat Amerika zich ooit zou kunnen verdedigen tegen atoombommen of tegen duizendmaal sterkere oorlogstuigen, bacteriologische
wapens en andere. De tegenstrever,
mogelijk, dus bij veronderstelling
te kwader trouw,
zal alleen dan er tegen opzien tot de aanval over te
gaan, wanneer hij weet, dat hij zich blootstelt aan een gelijkwaardige
tegenaanval. De Verenigde Staten moeten dus hun leger, hun administratie,
hun industrie en bevolking zo verdelen en organiseren, dat zij na de eerste
vernietigende slag toch nog in staat zouden blijven om even hard of harder
terug te slaan.
Wat veronderstelt de voorbereiding van de totale oorlog ? Niet alleen
de 11 milliard dollar v an Truman. Maar bovendien : het aanleggen van
stocks moderne wapens in voldoende aantal en genoegzaam verspreid om
aan de eerste vernietiging te ontsnappen ; veilig houden van vitaal
belangrijke regeringsinstellingen, administratieve diensten en essentiële
verbindingswegen, die dan ondergronds moeten zijn aangebracht ; verspreiding over heel het land van de oorlogsnoodzakeli j ke industriële centra,
en terzelfdertijd het behouden van een minimum aantal inwoners in de
steden (thans 45 millioen) , om er de verdediging eventueel tot het uiterste
te kunnen voortzetten ; aanleggen van schuilkelders en onderaardse verbindingswegen ; de Amerikanen en dit zal voor hen het allerergste zijn
zullen zich moeten plooien naar de bevelen van de staatsleiding ; de
industriële vrijheid en zelfs de geleide economie zullen stilaan plaats maken
voor de absolute staatsautoriteit ; de private vrijheid zal moeten onderdoen
voor de eisen der staatsveiligheid, waarvan de diensten zullen verplicht
zijn onderzoeken in te stellen, arrestatie's te doen, mensen lastig te vallen,
wanneer tegen hen klachten worden ingebracht, omdat de vijandelijke
spionnagediensten en vijfde kolonne al te gemakkelijk de oorlogstuigen op
voorhand zouden kunnen klaarleggen. De Amerikanen zullen al deze
onaangenaamheden en inbreuken op de vrijheid met geduld willen
verdragen, wanneer zij dikwijls genoeg te horen krijgen, dat het nu g aa t
om het bestaan of niet bestaan van Amerika, en wanneer zij voortdurend
het concrete beeld van de tegenstrever voor ogen houden, de Sovjet-Unie.
Als terloops geeft Cord Meyer hier een uitzicht vanuit zijn toekomsttoren, en nodigt de Amerikaanse lezers uit te overwegen : of zij de SovjetUnie niet precies datgene verwijten, wat zij zelf voor Amerika in alle
logica en volgens militaire noodzakelijkheid in toepassing zullen moeten
brengen. Absolute staatsautoriteit, veiligheidsdiensten, Gepeoe, verscherpt
communisme, stalen tucht, is dat niet alles een gevolg van de angst om
(1) The Atlantic, Juni, 1947. Cord Meyer. « What priee preparedness ? )
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9, 1947.
1947.
(1) Elseviers weekblad, 6,
6, 9,
(2)
Atlantic, Juni, 1947.
(2) The
The Atlantic,
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Iets dergelijks is trouwens nog gebeurd in de loop der tijden. Reuzenvissen,
ontzaglijk sterk en goed gewapend, hebben geleefd vóór driehonderd
millioen jaar, en zij zijn allen gestorven. De reuzenreptielen hebben geleefd
tussen 130 en 50 millioen jaren voor onze tijdrekening, maar ook zij zijn
allen gestorven. Het zou natuurlijk jammer zijn, dat de mens die nog
slechts ongeveer 100.000 jaar op aarde leeft het nu al zou opgeven,
want op 800 millioen jaar leven op aarde is dat niet veel. Vooral niet
wanneer we als vergelijkingspunt nemen de gevleugelde insecten, die het
al ruim 2 50 millioen jaar hebben uitgehouden. Deze diertjes hebben
trouwens de meeste kans om den mens op te volgen, als het er op aan
moest komen. En Toynbee eindigt met deze vaderlijke vermaning : « Het
zal van U zelf afhangen of de mieren en de bijen later zullen zeggen : nou
die mensen hebben maar net 100.000 jaar geleefd. »
Toynbee is overigens een te groot historicus om niet het verschil in te
zien tussen het ontstaan en het vergaan van de diersoorten en van het menselijk geslacht. Dit laatste heeft zijn lot in eigen handen. Zijn thesis is, dat een
beschaving stand houdt, wanneer zij door wijs beleid weet te beantwoorden
aan de grote levenseisen, de « challenges » die haar op critische ogenblikken
worden gesteld. We beleven ongetwijfeld een dezer critische momenten, en
het hangt van het gebruik onzer vrijheid af, of we onze cultuur zullen redden van den ondergang, waarmee ze door onze eigen fouten wordt bedreigd.
Moraal en politiek.
De huidige crisis zal niet overwonnen worden, indien de politieke leiders
de grote morele waarden niet eerbiedigen, die in de politiek of staatsleiding
betrokken zijn. Gustave Thibon stelt zich voor in een korte uiteenzetting de
dualiteit moraal-politiek nog eens duidelijk af te lijnen, om er enkele
aspecten, zeer oppervlakkig en origineel gekozen, van te belichten ( 1 ) .
Theoretisch, zegt hij, hebben moraal en politiek verschillende objecten.
De moraal heeft tot doel, de normen vast te stellen welke de vrije activiteit
van de mens moeten bepalen ; de politiek heeft tot doel, de onafhankelijkheid, de continuïteit, en de welvaart van de staten te verzekeren.
Daar de politiek echter, in tegenstelling met de moraal, rekening moet'
houden met factoren, die niet door de vrije wil van de mens kunnen worden
beheerst, met uiterlijke omstandigheden, die, zoals de wind voor het zeilschip, de staatsautoriteit verplichten zijn koers te wijzigen, kan zij niet
aan dezelfde normen gebonden worden als de vrije handelingen van de
mens. De brutaliteit, de onrechtzinnigheid kan dus niet dezelfde kleur
hebben in politiek en in de individuele mor aal. De staat heeft bv. het
recht om zich te verdedigen tegen de enkeling, zelfs met de meest brutale
middelen ; de staat kan in sommige gevallen verplicht zijn aan de rechtzinnigheid te kort te komen en de aangegane verbintenissen slechts te
erkennen, voorwaardelijk, en rebus sic stantibus. « C'est ce que veut exprimer Richelieu en disant que tel individu qui se sauvera comme homme
privé ne laissera pas de se damner comme politique. »
(1) Synthèses, no 3, 1947.
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Politiek Overzicht
Woensdag, 8 October, heeft de verenigde zitting der Staten-Generaal
het wetsontwerp aanvaard, waarbij prinses Juliana, voor de tijd, gedurende
welke de Koningin het koninklijk gezag neerlegt, als regentes van het
koninkrijk zal optreden. Deze gebeurtenis is voor het Nederlandse volk
een diepe teleurstelling. Het is zo samengegroeid met « Onze Koningin »,
wier trouwe plichtsbetrachting en innig-christelijke zin, geheel haar regering
door, een voorbeeld ter navolging is geweest, dat het zich niet kan voorstellen, dat het ooit anders zou kunnen worden. Terecht is echter
opgemerkt, dat « het niet behoeft te verwonderen, dat de zware zorgen,
welke op Haar hebben gedrukt en nog steeds drukken, niet ongemerkt aan
Haar gezondheid zijn voorbijgegaan. » Een lichtstraal is de officiële verzekering, dat er voor ongerustheid niet de minste reden bestaat. We mogen
dus hopen, dat het tijdelijk regentschap van niet al te lange duur zal zijn.
29 Sept. heeft de minister van binnenlandse zaken van Oost-Indonesië
een belangrijke redevoering gehouden, waarin hij de grondlijnen van zijn
program uiteenzette. De omstandigheid, dat zijn collega en premier, wegens
misbruik maken van zijn positie tot ontslag gedwongen werd, kan een
bewijs zijn, dat ook deze regering de kinderziekten nog moet overwinnen,
maar men mag haar in geen geval een « marionetten-regering » noemen.
Zijne Excellentie verklaarde, dat het federale beginsel niet alleen voor de
verhoudingen naar buiten, maar ook naar binnen zal worden toegepast.
De centrale bevoegdheden van Nederlandse bestuurs-ambtenaren zullen op
korte termijn worden overgedragen aan zelfbewuste organen, hetgeen mee
zal brengen de instelling van vertegenwoordigende raden. De Nederlandse
bestuursambtenaren treden dan terug om adviseurs te worden. Overigens
kan hij nog geen Nederlanders missen, die echter karaktervolle mensen
moeten zijn en goed onderlegd op juridisch, economisch en sociaal gebied.
Vooral op het gebied van onderwijs ziet hij verlangend uit naar vermeerdering van Nederlandse onderwijzers.
Wat de « Republiek » betreft, is practisch de toestand nog ongewijzigd.
Het gemiddelde dagelijkse verlies aan Nederlandse levens bedraagt vier,
en de dagelijkse onkosten boren steeds dieper gaten in onze schatkist.
Minister Beel is echter optimistisch. Hij heeft de indruk, dat de greep van
de republikeinse propaganda op de bevolking der bevrijde gebieden begint
te verzwakken. Als gevolg daarvan was het, volgens hem, niet meer nodig
de politionele actie verder voort te zetten, ook met het oog op de repercussies van buitenlandse zijde, die bij voortzetting der actie te verwachten
waren. Intussen hebben de consuls, behalve de Amerikaanse waarnemers,
die te laat kwamen, hun inspectietocht over Java beëindigd en als reden
voor het niet-nakomen van het « staakt het vuren » bevonden, dat het
Nederlandse leger, dat enige wiggen op Java had gevormd, last kreeg

POLITIEK OVERZICHT

203

met de daartussen achtergebleven Indonesische troepen, die er de politiek
der verschroeide aarde toepasten. Noodzakelijkerwijze moest dit leger dan
overgaan tot zuiveringsacties. De schuldvraag bleef in dit rapport in het
half-duister. Vandaar dat Dr van Kleffen in de V. R. verduidelijking
aanbracht : « Het rapport geeft nergens de indruk, dat de Nederlanders
zich ook maar de geringste geweldplegingen hebben gepermitteerd jegens
de vreedzame bevolking. De V. R. dient een beroep te doen op de republikeinse regering om haar zinloze en wrede gewelddaden na te laten. Alleen
omdat wij gedwongen zijn deze gewelddaden tegen te gaan, wordt er op
Java en Sumatra gevochten. » van Kleffens bracht verder in herinnering,
dat Sjaroefoeddin op 21 Aug. had aangespoord tot « vernietiging van de
vijand en vernieling van zijn bezittingen », dat de republikeinse regering
de onderhandelingen over de evacuatie van gijzelaars opzettelijk heeft
vertraagd, dat Nederlandse vrouwen en zelfs kinderen in gedwongen
concubinaat leefden en tenslotte waarschuwde hij tegen het Sovjet-voorstel,
dat de troepen zich zouden moeten terugtrekken binnen de oorspronkelijke
demarcatie-lijn. Dat voorstel is « geladen met dynamiet. » Als die troepen
zouden terugtrekken, zou een groot deel van de bevolking ten slachtoffer
vallen aan gruwelijke republikeinse maatregelen en de Nederlandse regering
kan deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen.
België en Australië hebben als het derde lid van de bemiddelingscommissie de Verenigde Staten gekozen en de drie vertegenwoordigers zullen
te Batavia of Djokja beide partijen horen.
Slechts zestien mogendheden, want de satelliet-staten benevens
Tsjecho-Slowakije en Finland hebben van de Sovjet geen verlof gekregen
de conferentie te Parijs bij te wonen, beraadslaagden over een rapport, dat
zij, volgens het voorstel van Marshall, aan de Verenigde Staten zouden
voorleggen omtrent hun hulpbehoeftigheid. Zij hebben daarbij te veel
gespeculeerd op de goedgeefsheid van de rijke oom in Amerika, want, na
inzage van deze bedelbrief, verklaarde William Clayton, onderminister van
economische zaken, dat dit stuk onaanvaardbaar zou zijn voor het Congres,
omdat het meer weg had van een boodschappenlijst dan van een plan voor
Europese samenwerking. Zijn hoofdbezwaren waren, dat de cijfers voor de
behoeften van Europa te globaal waren en dat in geen enkel opzicht iets
van een poging tot onderlinge samenwerking bleek. Er werd niet gesproken
over een poging tot munt-eenheid, over het afbreken van tolmuren, over
ruiling van arbeidskrachten. Wel werd er Amerikaans fruit gevraagd,
ofschoon zowel Frankrijk als Italië over grote fruitoverschotten beschikken.
Ofschoon « Benelux » in dit opzicht op de goede weg is, hoe langzaam ook,
is het duidelijk, dat Europa niet in een handomdraaien een federatieve
eenheid kan worden, zoals de Verenigde Staten die vormen willen. Daarvoor loopt beider historie en ontwikkeling te ver uiteen.
De zestien te Parijs hebben daarop met grote ijver hun thema over
gemaakt. Als resultaat er van deelde Dr Hirschfeld mee, dat de kolen- en
staalproductie a anzienlijk verhoogd zal worden, dat de samenwerking der
Europese staten gericht zal zijn op de vervanging van bilaterale door
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veto-recht uitoefent. Driemaal is een poging van de Veiligheidsraad om de
Griekse kwestie aan te pakken door « een permanent lid » getorpedeerd.
Toch mag de U.N.O. geen onverschillig toeschouwer blijven, als een harer
leden in gevaar is. Al twee jaar is Amerika doende met de Sovjet tot
overeenstemming te komen over de onafhankelijkheid van Korea en nog
is niets bereikt. Hetzelfde geldt van de commissie van toezicht over het
gebruik van de atoomenergie. Het zijn Rusland en Polen, die alle voortgang
in deze zaak belemmeren. Daarom leek het Marshall verkieslijker, dat het
veto-recht in de V. R. zou beperkt worden tot kwesties van procedure en
van toelating van nieuwe leden. Bovendien stelde hij voor, dat, althans
voor het komende jaar, de behandeling van de dringende zaken zou worden
in handen gelegd van een blijvende commissie uit de 55 leden, opdat aldus
de oplossing der inte rnationale moeilijkheden vergemakkelijkt zou worden.
Marshall oogste met zijn rede veel bijval. De Sovjet-gedelegeerde, Vishinsky,
was op deze aanval niet voorbereid en verzocht 24 uur uitstel, alvorens
zijn antwoord te geven. Toen hij de volgende dag, na Stalin geraadpleegd
te hebben, het woord nam, viel dit bitter tegen. In plaats van een redelijke
argumentatie, stortte hij over de vergadering gedurende anderhalf uur een
demagogische woordenvloed uit, die in dit milieu volkomen detoneerde.
Volgens Sovjetgebruik keerde hij de rollen om. Hij sprak bedreigingen uit
tegen degenen, die, heimelijk en openlijk, op een nieuwe oorlog aanstuurden.
De oorlogophitsers bedreigen de vredelievende volken, zoals Rusland, met
oorlog en trachten de verantwoordelijkheid daarvoor op hun schouders te
leggen. En na een aantal namen van personen en bladen genoemd te hebben,
die zich in zijn ogen daaraan schuldig maakten, verzocht hij, namens de
U.S.S.R., dat de U.N.O. zo spoedig mogelijk maatregelen zou treffen tegen
de oorlogspropaganda, die in sommige landen wordt gevoerd, vooral in de
Verenigde Staten.
Deze woorden hebben in zoverre verhelderend gewerkt, dat nu voor
heel de wereld gebleken is, dat met de Sovjet geen land te bezeilen is. De
vraag kan gesteld worden, of het nog de moeite loont de U.S.S.R. in de
U.N.O. te houden en of het niet beter is open kaart te spelen.
Ook het bericht over het Communisten-Congres wijst in deze richting.
Te Belgrado zal een bureau worden ingesteld, dat tot taak heeft de co6rdinatie van alle activiteit der communistische partijen in de satellietstaten
en tevens in Tsjecho-Slowakije, Frankrijk en Italië te regelen. Aldus wordt
de vijfde colonne, die vóór 1943 onder de naam van Komintern bestond,
hersteld. Men mag deze daad beschouwen als een papieren oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten.
In al deze landen heeft men de leiders der oppositie reeds opgeruimd.
In Yougo-Slavië moest generaal Draja Mihailovich, die mede voor de vrijheid gestreden had, zijn verzet tegen de Sovjet-overheersing met de dood
bekopen. In Hongarije stierf in de gevangenis de algemene secretaris van
de Kleine-Boerenpartij, Bela Kovacs. In Roemenië werd de 74 jarige leider
van de Boerenpartij, Juliu Maniu, gevangen gezet ; in Polen verdween
eveneens de Boerenleider, Mikolajczyk ; in Albanië werden wegens zogenaamde samenzwering 16 tegenstanders der regering gedood en tenslotte
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met een uitmoording van elkaar, die aan tienduizenden het leven heeft
gekost, om niet eens te spreken van de ontzettende ellende, die deze landverhuizers moesten doorstaan om het doel van hun uittocht te bereiken.
Gandi vierde zijn 78E" verjaardag in boete en vasten, en Churchill
beschuldigde de labour-regering van verbreiding van ellende, verwoesting
en doodslag onder de massa's in Indië.
Het aan tal leden der U.N.O. is, sinds de vredesverdragen geratificeerd
zijn, toegenomen met Pakistan en Yemen. Door het veto van Rusland
werden Finland en Italië afgewezen. Italië, over welks koloniën nog altijd
moet beslist worden, moet door communistische onlusten murw gemaakt
worden, maar de Gasperi weet zich voorlopig staande te houden.
Naar aanleiding dat Triëst een vrije stad is geworden, probeerden
Yougo-Slavische legerafdelingen er zich vóór de bepaalde tijd van meester
te maken, maar de koelbloedigheid van enkele Amerikaanse soldaten wist
erger te voorkomen.
5 October zag de renbaan van Vincennes de grootste betoging, die
ooit in of bij Parijs is gehouden. Generaal de Gaulle wist ongeveer een
half millioen toehoorders om zich te verzamelen en voer heftig uit tegen
de machteloze regering, die op geen enkel gebied de inzinking wist tegen
te houden, omdat zij in partijstrijd verward zat. Hij wees op het separatistisch gevaar, dat van uit den vreemde het vaderland bedreigde en zei, dat
het noodzakelijk was vertrouwen te stellen in Amerika en met de westelijke
mogendheden de handen in elkaar te slaan om te voorkomen, dat zij afwerpplaatsen werden voor de bommen.
De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen tonen, of de Gaulle
een goede kans maakt voor de eenheid.
K. J. D.
Wanneer men de afgelopen maand in België overschouwt, wordt men
dadelijk getroffen door de grote bedrijvigheid van de Belgische politici op
het internationaal plan. De Belgische delegatie te Montreux op het Congres
der Europese Federalisten was bijzonder talrijk, en door haar waardevol
werk in de commissies, heeft zij daarenboven de aandacht op zich gevestigd.
Het heeft dan ook geen verwondering gewekt, dat Mster Bohy, voorzitter
van de Socialistische groep in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, tot
voorzitter werd gekozen van een vergadering, die door de optimisten het
eerste Europees Parlement wordt genoemd, en door de nuchtere Zwitsers
« une assemblée d'idéalistes » (La Suisse, van 18-9-1947) of ook een
« congres van godsdienstige en politieke dilettanten » (Die Weltwoche, van
19-8-1947) .
In de U.N.O. heeft de Belgische afgevaardigde in een opgemerkte rede
aangestuurd op bezuinigingen. Of die bezorgdheid, na de woelige debatten
van de laatste weken, ook een uiting is van « idealisme », of eerder van
onverstoorbaar geloof in de wijsheid van het mensdom, laten wij hier
in het midden. Een grotere betekenis heeft wel de verklaring, ondertekend
door de gewezen Belgische Premier Van Zeeland samen met Churchill en
Herriot ; ze werd de wereld ingezonden om het vertrouwen in het Marshallinitiatief te stimuleren en tevens de weg naar de éénmaking van Europa
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aan te wijzen. Hoezeer de Belgen begaan zijn met de gebondenheid van
de Nederlanden, blijkt uit het belang, dat door de openbare opinie gesteld
wordt in de aanstaande benoeming van een nieuwe gezant te den Haag.
Het is te hopen, dat partijpolitieke berekeningen bij de evengemelde
benoeming zullen achterwege blijven, zodat men naar het Nassauplein geen
politicus zal zenden, vergrijsd in de dienst van een partij, doch wel een
diplomaat, die zijn sporen heeft verdiend in de dienst van de Staat.
Maar ja, zijn er nog velen die zich werkelijk bekommeren om de
dienst en het belang van de Staat ? Men vraagt het zich af, wanneer men
vaststelt, dat pogingen worden aangewend, ook in de omgeving van de
Prins, om de Regent de bescheidenheid te doen verzaken, die bij zijn
delicate positie past, op gevaar af zijn persoon te zien uitspelen, niet slechts
tegen de Koning, doch ook tegen de monarchie. Gisteren immers werd de
Regent, bij zijn terugkeer uit Congo, gehuldigd in de republikeinse stijl.
Vandaag wordt hij, ter gelegenheid van de eeuwfeesten van J. Cockerill,
ontvangen te Seraing en te Luik, waar de gehechtheid aan de monarchie
eerder zwak is. Morgen zal hij te Parijs een bezoek brengen aan het
officiële Frankrijk, dat nooit de smaad, ons leger en zijn aanvoerder in
Mei 1940 aangedaan, heeft goed gemaakt. Op die tijdbom, door de regering
Huysmans achtergelaten, zou de huidige regering wel kunnen springen, met
het nagenoeg zekere gevolg van een nieuw volksfrontexperiment.
De lichtzinnigheid waarmee de pers het telegram van Belga heeft
overgenomen, waarin aan oud-minister De Vleeschauer de onwaarschijnlijke verklaring werd toegeschreven, dat de Koning in de eerstvolgende
weken naar België zou terugkeren, alsmede de hartstocht waarmee zij het
heeft gekommentarieerd, wijst erop, hoe licht ontvlambaar de gemoederen
zijn gebleven, wanneer het de Koning geldt. Hartstocht en onverdraagzaamheid zijn trouwens de hoofdkenmerken van het openbaar leven sinds
de bevrijding. Zo werd de huldiging te Koekelberg van Kardinaal van
Roey, bij gelegenheid van diens jubileum door de gelovige menigte omgewerkt in een Koningshulde ; terwijl anderzijds de nietgelovige personaliteiten afzijdig bleven van de Kardinaalshulde. Vandaar dat terecht
geschreven werd door de uitmuntende politieke chroniqueur, Reginald
Herreleers, in « La . Reléve » (van 2 7-9-1947) : « Le Cardinal Van Roey
n'a recu, ni du cóté de ses amis, ni du cóté de ses adversaires, le jubilé
qu'il méritait. »
De samenwerking van de C.V.P. en de B.S.P. begint niettemin vruchten
af te werpen : de kloof die, sinds de voiming van de huidige regering tussen
de Socialisten en de Communisten is ontstaan, wordt met de dag breder.
Dit is gebleken o.m. ter gelegenheid van de staking in de Luikse Metaalnijverheid.
Dank zij de verenigde inspanningen van de Socialisten en van de
Christenen, kon het con flict omstreeks de 20$te September worden opgelost.
Dadelijk werd de demagogische actie van de Communisten, in een motie
van het bureau van de B.S.P. aangeklaagd ; terwijl « De Nieuwe Gids »
de voldoening van de Volkspartij vertolkte in de volgende bewoordingen
van een leeding (22-9-1947) : « Zo biedt de oplossing van het conflict te
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Luik er een tastbaar bewijs van, hoe de spanningen en moeilijkheden,
waarmede de geleidelijke opbouw van de vredeseconomie en de sociale
vooruitgang gepaard gaan, in het algemene plan van de vredesstrategie
kunnen ingelast worden, op voorwaarde dat de partijen op democratische
vredesvoet, en niet op communistische oorlogsvoet onderhandelen. » Voeg
daaraan toe, dat de uitvallen tegen de Communisten in de Socialistische
pers veelvuldiger worden, en bijzonder scherp zijn geweest naar aanleiding
van de gerechtelijke moord op Petkoff.
Tegenover het voor de regering gunstig verloop van de staking in de
Metaalnijverheid, staat de lastpost van de waarschuwingsstaking op 23 en
24 September van de handelaars over het gehele land. De middenstand
voelde zich vooral geprikkeld door het al te driest optreden van de
controlediensten en door de bestraffing van overtredingen bij wijze van
beschikking der administratie in plaats van door een uitspraak der rechtsmacht. Eigenlijk geldt het slechts twee druppels die de maat van de
misnoegdheid wegens de drukkende fiscale lasten, deden overlopen. De
voorbereiding om tot een billijker verdeling van de fiscale lasten te komen,
heeft intussen een heel eind weegs afgelegd : Minister Eyskens heeft een
Monetair Witboek laten uitdelen aan de leden van de beide Kamers,
waarin zich de volledige en getrouwe inventaris bevindt van 's Lands
financiën.
Het reeds afgelegde werk, op dit en ook op andere gebieden, vermocht
nochtans niet, het ongeduld van de reactionnaire pers te stillen. Zo zagen
we op 21 September te Brussel een Congres doorgaan van de « Equipes
Sociales Chrétiennes », waarop een zestigtal jongeren, onder de leiding van
Jo Gerard, hoofdopsteller van « Vrai » en medewerker aan « La Libre
Belgique », de indruk hebben willen verwekken, dat de Christelijke jeugd
van de C.V.P. verwachtte, dat zij haar sociaal programma uitsluitend en
geheel op de belangen van de Middenstand zou afstemmen. Na deze ondervinding is het niet verwonderlijk, dat de C.V.P. zich des te meer verheugt
in het feit, dat haar Waalse vleugel eerlang zal beschikken over een eigen
partijorgaan, nl. « T em ps Nouveaux », een weekblad, waarvan het eerste
nummer op 4 October verschenen is.
A.V.S.
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niet, dat zijn kerk zich vereenzelvigt met « de » Kerk, want geen kerk
heeft de gehéle waarheid. Hier vinden
we de typisch Engelse theorie, ofschoon ze ook wel elders verkondigd
wordt, dat de Engelse kerk een tak
is van de Algemene Kerk. Eigenlijk
is dus de Staatskerk niet de ideale
kerk, maar zij is, voor Engeland,
toch de beste, of liever zou de beste
kunnen zijn, als de leden dier kerk
maar leefden volgens de leer dier
kerk. Wat dan volgt kan men samenvatten in : verbeter gerust de
kerk, maar begin bij je zelf, dan
kunt ge overtuigd zijn, dat uw verbetering ook aan anderen ten goede
zal strekken, dus ook aan de gehele
kerk, de Engelse kerk natuurlijk.
De schrijver eindigt zijn boek aldus de kerk heeft de zending om
steeds het antwoord te geven op de
vraag : waartoe zijn wij op de wereld, welk is het doel van den mens.
J. M.
Dom DUMONT, MERCENIER, LIALINE, Qu'est-ce que l'Orthodoxie ? - Editions Universitaires,
Bruxelles ; Feikema, Caarelsen
en Co, Amsterdam, 1946, 253 pp.
De drie schrijvers zijn sympathiek
gezind jegens de Orthodoxe Kerk :
eerste vereiste om die Kerk goed te
begrijpen ; ze zijn ook specialisten,
die de leer, de liturgie en de geschiedenis van het Orthodoxisme
grondig bestudeerd hebben, dat blijkt
uit dit boek van ruim 200 bladzijden.
Naar volledigheid werd niet gestreefd, kon ook niet in zo'n kort
bestek. Deze samenvatting veronderstelt ontwikkelde lezers en een zekere kennis van theologie en theologische termen. Zo, om een voorbeeld
te noemen, wordt de belangrijke
kwestie v an de Epiclesis in een zestal regels afgehandeld. De schrijver
ziet die belangrijkheid natuurlijk
wel in, maar mag hij veronderstellen, dat zijn lezers ook zo goed op de
hoogte zijn ?
Zoals gezegd, staan de drie schrijvers zeer sympathiek tegenover de
orthodoxe Kerk, vooral de liturgie
dier Kerk trekt hen aan. Men kan
zich zelfs afvragen of het Orthodo-
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xisme niet te mooi wordt voorgesteld. De schrijvers zelf schijnen dat
begrepen te hebben, waar ze zeggen:
on nous reproche peut-être d'avoir
exquissé 1'idéal de l'Action orthodoxe,
pluttit que ses réalisations... Inderdaad. catechetisch onderricht, preken voor het volk enz., worden in
de orthodoxe Kerk bijna als onnodige
weelde beschouwd : de liturgie moet
dat alles vervangen. Welk is het gevolg van zo'n gebrek aan ontwikkeling van het verstand en vorming
van de wil ? De moderne theoloog,
Boulgakoff, gestorven in 1944, als ik
me niet vergis, zegt het ons vrij
duidelijk : L'Orthodoxie donne surtout une éducation au cØUr, c'est là
la source de sa supériorité, mais
aassi de sa faiblesse.
J. Mulder.
Uit de leer van den H. Benedictus,
Patriarch van het Westen. Door
de Monniken van het Sint Willibrordsmunster. -- Brand, Bus-.
sum, 1947, 188 pp.
Naar aanleiding van het veertiende
eeuwfeest van S. Benedictus hebben
de Benedictijnen van den Slangenburg bij Doetichem • een aantal beschouwingen over den groten Patriarch, over zijn werk en den geest
van dit werk verzameld, die hierin
hun eenheid vinden dat zij den geest
van Benedictus helder doen uitkomen. Het . is een geest van hoge, serene Godsgerichtheid; van alomvattend Christendom, • van discrete,
zachte doch sterke humaniteit, van
voornamen eenvoud en zuivere Christusliefde. De regel van Benedictus
vormt een der grondslagen der Westerse cultuur ; meer wellicht dan enig
ander Heilige heeft Benedictus bijgedragen tot de onafgebroken verheerlijking Gods in eredienst en liturgie, in zuivere levensgerichtheid
op God. Dit alles vindt men uitgewerkt en toegelicht onder verschillende aspecten in dit boek. Vooral
de regel van Benedictus en zijn zeldzaam hoge opvatting van het kerkelijk officie (in zijn breden zin van
H. Mis met daaromheen het liturgisch gebed) worden door de schrijvers bijzonder belicht. J.V.H.
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object en de methode van deze
philosophie uiteengezet. Zij is geheel
gebaseerd op het onderscheid tussen
de abstracte tijd en de concrete duur,
met, daarmee overeenstemmend, het
onderscheid tussen het abstracte,
objectieve denken dat als louter utilitaristisch gerelativeerd wordt, en de
intuïtie, als enig middel om met de
werkelijkheid in contact te komen.
In een tweede deel wordt de
bergsoniaanse methode toegepast op
de voornaamste problemen van de
wijsbegeerte : de vrijheid, het geheugen en de droom, het verstand,
lichaam en ziel, de stof, het leven,
God. Telkens verwerpt Bergson enerzijds de materialistische interpretatie en anderzijds het intellectualisme
en het idealisme, om in de ervaring
van de concrete duur de sleutel te
zoeken van een reële oplossing.
Tenslotte worden de gevolgtrekkingen onderzocht die uit deze stellingen voortvloeien op het gebied van
d e wetenschap, de kunst, de moraal,
de pedagogie en de godsdienst.
De schrijver beperkt zich tot een
objectieve en sympathieke uiteenzetting. Hij waagt zich niet aan de
kritiek van het systeem, alhoewel
deze zich op vele plaatsen opdringt.
Indien Bergson aan de philosophie
een grote dienst heeft bewezen met
Maar blik van het materieel-objectieve af te wenden en op het innerlijk
leven van het subject te vestigen,
dan heeft hij toch gefaald in het
subject die diepste activiteit te vatten, die van de rede, waardoor het
het objectieve zijnde kan vatten.
Door zijn anti-intellectualisme heeft
Bergson den weg voorbereid tot het
subjectivisme en het irrationalisme
die vele denkers van dezen tijd kenmerken.

,

F. De Raedemaeker.
Guy KEHRIG, Initiation a la métaphysique et mystique d'homme.
-- Les jeunes Presses, Parijs, z. j.,
274 blz.
Dit boek, geïnspireerd door de
moderne philosophie van het subject,
of van den persoon, bevat drie delen.
De twee eerste, getiteld En quête de
d'être en Esquisse d'un réalisme spirituel zijn eerder speculatief en min
not meer abstract. Aan de hand van
Bergson, Blondel,
als
denkers
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Maréchal, Lavelle verwijst de schrijver naar de onmiddellijke reflexie op
ons bestaan als naar de enige bron
van het waarlijk metaphysisch
denken. We hebben een geestelijke
ervaring van ons ik als van een wil
en een vrijheid die zichzelf, als menselijke persoonlijkheid, voortdurend
schept. We bezitten als een ethisch
instinct dat ons oproept om op elk
ogenblik ons zijn te ontwikkelen in
den zin van een rijkere, edelere persoonlijkheid. Het ware « zijn » is
niets anders dan die voortdurende
zelfschepping. Ons wezen is dynamisme en finaliteit, en in die diepe
wezenswil ervaren we a.h.w. de aanwezigheid van het Absolute wezen
als een eis om onszelf steeds te overtreffen en ons zelf aldus te verwezenlijken. « A partir d'une véritable
expérimentation intérieure, la réflexion analytique découvre, dans les
actes successifs du Moi, un dynamisme fondamental partout en
action, comme une intention inlassablement à l'ceuvre. Elle souligne
la corrélation nécessairement impliquée entre ce mouvement foncier et
un Terme dernier toujours espéré
puisque toujours fatalement voulu. »
(bl. 188). In het derde deel, Mystique
d'homme schetst de schrijver den
drang van ons diepste wezen naar
een geestelijke voltooiing die we niet
kunnen vinden noch in de zintuigelijke activiteit, noch in het redenerend verstand, noch in de sociale
a' tiviteit, noch in de kunst, maar in
de volledige overgave aan de Absolute wil die ons oproept naar een
geestelijke vreugde. a Je me saisis
a la facon d'une irrésistible Aspiration a la Vie. d'un Désir misé able
de Plénitude, d'un grand Elan vers
la Joie » (bl. 226) . De vele hoofdletters geven den toon aan van deze
Mystique d'homme die de mens van
onzen tijd naar het hart spreekt en
den nuchteren philosoof niet weinig
werk levert om dit alles rationeel te
funderen en in een totaalphilosophie
van het zijn, in een volledige metaphysiek in te schakelen.
F. De Raedemaeker.

N. J. J. BALTHAZAR, Mon moi dans
l'être. — Bibl. de 1'Institut Supérieur de Philosophie, Nauwelaerts, Leuven, 1946, 288 blz.,
Fr. 150.
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Dit is een moedig boek, dat breekt
met de zuiver notionele en abstracte
metaphysiek van zovele Thomistische
handboeken en poogt een nieuwen,
modernen zin te geven aan de klassieke theorieën van stof en vorm,
essentie en existentie, substantie en
accidenten, zijn en handelen. De
grondstelling van den schrijver is,
dat we, naast de abstraherende activiteit van het verstand, ook een
ware, alhoewel onvolmaakte intellectuele intuïtie hebben van het ik, en
dat de metaphysiek niets anders zijn
kan dan de explicitatie van dit
geestelijk vatten van onze eigen
zijnswijze. We kennen onszelf als een
eindig ik, samen met andere « ikken
in een niet reflexief niet-ik en bijgevolg essentieel afhankelijk van een
absolute Zijnsbron. Heel deze metaphysiek berust op een kentheoretische
veronderstelling, die wel niet geheel
nieuw is in de neothomistische literatuur, maar die nergens zo sterk
beklemtoond en zo radikaal wordt
doorgedreven als hier. Aan het te
sensualistisch adagium « Niets is er
in het intellect, tenzij het eerst in
het zintuig was », voegt de schrijver
het volgende toe : « Tenzij het intellect zelf dat door een zekere reflexie
op zichzelf, onvolmaakt maar direct
en onmiddellijk gezien, zichzelf kent
zonder enige abstractie van het universele uit het particuliere 2. (bl. 259) .
Deze stelling heeft vèrdragende
gevolgen : een zekere metaphysische
ontwaarding of relativering van de
abstracte, algemene begrippen en
van de zintuigelijke ervaring, een
zeker scepticisme betreffende de
metaphysische waarde van de dingenin-de-wereld en een subjectieve basis
voor het argument van het Godsbestaan. Dit alles ligt overigens in
de lijn van de ontwikkeling van de
moderne philosophie, die den schrijver
er klaarblijkelijk toe heeft genoopt
de interpretatiemogelijkheid van sommige Thomistische stellingen tot het
uiterste door te voeren : « Une
science qui ne progresse pas, tout au
moins en se renouvelant par une
adaptation continuelle aux préoccupations de son époque, a cessé de
mériter le nom de science humain
(bl. 258) .
We voelen minder voor enkele
nieuwe woorden die de schrijver
onmisbaar heeft geacht om zijn diepe

gedachten adeequaat uit te drukken,
als : continquemment, egodonisme,
en voor een zeker persoonlijk accent,
dat tot in de meest technische bladzijden doorklinkt. Maar dat ook
behoort tot de moderne philosophie...
F. De Raedemaeker.
Emile RIDEAU, La pensëe de Gustave Thibon. Exposé et critique.
— Editions Spes, Parijs, 1946,
99 blz.
E. Rideau waagde het een synthese
van Thibon's gedachte te geven en
een kritiek te schrijven op zijn werken. Hij wordt zo een ervaren gids
voor wie Thibon wil lezen en bestuderen. Dat bij zulke systematisatie
weleens het reliëf en de diepte van
de gedachte moest worden verloochend, was een onomkoombaar euvel.
De kritiek op Thibon's werk zou
ons heel wat langer moeten ophouden. In eigen land heeft Thibon naast
vele aanhangers en bewonderaars,
heel wat tegenstanders. Of de auteur
erin slaagde onpartijdig te blijven,
blijkt uit enkele details v an zijn betoog.
We menen niet, dat hij sereen oordeelt, waar hij, zoals anderen, Thibon « le penseur accrédité de la défaite Ii noemt. Evenmin waar hij
schrijft : « Les circonstances ont accéléré si bien la dialectique de l'histoire que Thibon, venu au jour avec
la défaite militaire de la France et
dont la vogue auprès d'une certaine
fraction de l'opinion francaise coincida avec l'occupation allemande,
faisait figure de retardataire... (blz.
84) . Rideau vergeet, dat Thibon niet
in 1940 begon te publiceren, en dat
vele hoofdstukken van zijn boeken
vanaf 1937 in grote tijdschriften zijn
verschenen.
Afgezien van deze politieke twisten, blijven de theoretische opmerkingen van deze kritiek hun volle
waarde behouden. Terecht, menen we,
verwijt schrijver Thibon een zeker
pessimisme en voorkeur voor tragische voorstellingen ; dat pessimisme is bijzonder opvallend, waar hij
de moderne techniek aanvalt, zonder
ooit het bevrijdend element van deze
vooruitgang te doen uitkomen. Het

tweede verwijt geldt het traditionalisme van Thibon, en het is meer een
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baar maken is, hoe Dors aan de
machteloosheid om deze leegte te
vullen lijdt, welk lijden bij hem de
genezende genade — maar dan zonder aanhalingstekens — in het
kwaad vormt.
Ik acht het een wezenlijke verdienste van Dick Ouwendijk dat hij
na « Het Geschonden Gelaat » opnieuw een poging heeft gewaagd de
katholieke letterkunde boven het
stichtend en regionaal verhaal op te
voeren tot een waarlijk katholiek en
Europees peil. Of hij daarin dermate
geslaagd is, dat hij de diepte van de
mensenziel gemeten heeft « als geen
ander boek nog deed », gelijk Dr
Steur wil ? Vooralsnog zie ik in hem
geen Dostojewski, Bernanos, of
Mauriac, al geeft hij ook herhaaldelijk blijk — en soms wel wat al te
nadrukkelijk — bij deze auteurs in
de leer te zijn gegaan. Daarvoor vertonen zijn personages, op een enkele
uitzondering na, een te grote eenvormigheid : een overbelasting aan
problematiek. Misschien ook ligt hier
de verklaring, waarom de roman zo
weinig ontroert, in de aesthetische
zin van het woord. Dit manco aan
maatgevoel doet zich nu en dan zelfs
ethisch gelden in uitdrukkingen,
waarvan de lezer de noodzaak niet
ondergaat. Moeten wij zowel hierom
als om het gegeven zelf voor de
roman een streng voorbehoud maken,
wij wensen hem in handen van al
degenen die competent genoeg zijn
er kennis van te nemen. Bij een herdruk moge de schrijver de vele
drukfouten verbeteren.
P. Climacus Bayer O.F.M.
Valère DEPAUW, Het lied der oude
getouwen. De geschiedenis van
Mathias Wieringer. — Manteau,
Brussel, 1946, 308 blz., gen.
Fr. 100, geb. Fr. 120.
de
Het lied der oude getouwen,,
opkomst van een weversgezin in de
tweede helft der negentiende eeuw,
kan voor een romancier het bezielend
onderwerp worden van een machtige
creatie; dit eerste deel van een drieledig epos is daarvan nog maar de
belofte.
De auteur vertelt van Pieter-Jan
Wieringer, méér nog van diens zoon
Mathias. Om religieuze moeilijkheden
was het gezin van Lierde naar

Steenbrugge verhuisd; niet zonder
strijd, liefde en moeilijkheden worden vader en zoon van wevers tot
fabrikanten, veroverende koningen
in de machtige vaart van de
industrie.
Met spanning zien we naar de volgende delen uit; want dit eerste, op
zichzelf beschouwd, mist nog eenheid en rijpheid : het voor een katholiek licht pijnlijke religieuze motief,
vooraan, blijft onopgelost en verzwindt; bepaalde gestalten, zodra ze
hun rol gespeeld hebben, komen niet
meer voor. — Breed wordt de horizon
nog niet; slechts een klein schaakspelletje wordt gespeeld, met enkele
stukken op vaste posities. — Té duidelijk liet de auteur zich ook beïnvloeden : de titel doet aan Van de
Woestijne denken, en iets van de
intrigue aan Streuvels' Vlaschaard...
Valère Depauw is een goed verteller,
handig en boeiend; maar de vlotte
verhaaltrant zou de verdieping kunnen verhinderen. Doch vellen we nog
geen oordeel : wachten we met vertrouwen, op de volgende delen!
Em. Janssen.
Albert GERARD, A la rencontre de
John Steinbeek. — La Sixaine,
1947, 48 blz.
Het leven, de werken, de persoonlijkheid van den Amerikaansen
romancier maken ons, bondig voorgesteld, den indruk als zou een
nieuwe Jean-Jacques Rousseau hier
optreden. Hetzelfde afwijzen van
cultuur en maatschappelijke instellingen; dezelfde terugkeer — zoveel
het nog mogelijk is — tot den
natuurmens, met hetzelfde vaag
gevoel van saamhorigheid en liefde.
Een machtige stem, die de « techniek » aanklaagt waardoor de
« geest » gedood wordt, al brengt
Steinbeek den geest terug tot de
meest primaire vitaliteit. De roep
toch, van uit een leven door de
mechanisering verstikt, om een veel
soepelder, veel inniger, veel dieper,
veel mysterieuser bestaan, dat alleen
de mensen gelukkig kan maken.
Em. Janssen.
J. van MIERLO S.J., Domitianus.
Historisch treurspel in vijf
bedrijven. — Van Mierlo-Proost,
Turnhout, 1946, 116 blz.
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In het jaar 96 liet de Romeinse
keizer Domitianus zijn neef Flavius
Clemens en diens twee zonen ter
dood brengen. De oudste zoon had
zijn opvolger moeten worden ; als
christen verkoos hij het martelaarschap.
Men beseft den rijkdom van dit
dramatiek gegeven : christenen in
het keizerlijk paleis, en reeds op het
einde der eerste eeuw, bijna op den
troon! En de kerkvervolging, die de
aardse hoop deed overgaan in een
hemels ontvangen ! Pater Van Mierlo
behandelt het onderwerp heel sober :
een minimum van personages en
verwikkelingen; een traag vorderende
actie in een klassiek gebouwd treurspel; rijmloze vijfvoeters, nogal
plechtig en weinig vloeiend; weinig
karaktertekening, omdat de gevoelsromantiek te sterk doorslaat.
Alles samen verkiezen we Les
Flavins van Pater Longhaye, weelderiger uitgewerkt en inniger van toon.
Zulk toneel echter kan, in jeugdkringen vooral, veel geestdrift opwekken
en veel goed stichten.
Em. Janssen.
Prof. Dr C.G.N. de VOOYS, Verzamelde letterkundige opstellen,
nieuwe bundel. --- De Sikkel,
Antwerpen, 1947, 285 blz., ingen.
Fr. 120, geb. Fr. 150.
Deze « nieuwe bundel », het vervolg van Letterkundige Studiën
(Groningen, 1910) , bevat alles wat
de auteur, over de letterkunde,
sedertdien publiceerde.
De geschiedschrijver der Nederlandse letterkunde, de Hoogleraar in
het vak, weet hoezeer dat veld nog
onontgonnen ligt; een gedeelte van
zijn opstellen — die over den Rederijkerstijd en de zestiende eeuw
vooral — mocht « kleine ontginningen » heten. Ontginningen en ontdekkingen dan; want telkens komt een
nieuwe gestalte, een nieuw gezichtspunt naar voren. — Hij weet hoe
moeizaam en omzichtig synthesen
dienen uitgebouwd, en hoezeer een
rechtlijnige samenvatting de complexe werkelijkheid geweld aandoet;
zorgvuldig bereidt hij daarom, met
kleinere overzichten, de ruimere eenheid voor. -- Hij weet tenslotte, dat,
voor den geschiedschrijver der
Nederlanse letterkunde, de aeste-

219

tische smaak even onontbeerlijk is
als de wetenschappelijke vorming;
evenwichtig verenigt hij beide in
geschakeerde oordeelvellingen... Vakkennis, smaak, een omzichtig aanleggen van kleine synthesen : zij
maken dezen bundel, voor wie belang
stelt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, haast onontbeerlijk.
Over de zestiende eeuw zal de lezer
veel bijleren; het meest over de
negentiende in Noord-Nederland :
over de voorlopers en tijdgenoten der
Gids-beweging; over den socialen
roman en de sociale novelle; over
Multatuli, Pierson, Van Vloten en
Busken Huet. En het laatste opstel
zal hem openbaren, hoe realistisch
eenvoudig de ervaren geleerde een
verleden met een hedendaags tijdvak
weet te vergelijken.
Em. Janssen.
J. A. BALLINGS -EYCKEN, Mijn
medemens. -- De Pauw, Leuven,
z. j., 171 blz., gen. Fr. 60, geb.
Fr. 80.
Mijn medemens is een bundel van
dertien novellen, langere en kortere,
de meeste van tijdens den oorlog en
de bezetting.
Zoek geen schokkende avonturen,
geen adembenemende vaart, geen
ontzetting hoe dan ook. De schrijfster greep uit het leven rondom zich
-- enkele typen, voorvallen, mijmeringen —, en zij liet haar hart spreken. Delikaat en toch scherp schetste
zij haar personages, in een soepelen
stijl die het voorgestelde omvangt
als een precies passend kleed. Doch
vooral : meewarig, zoekend, genegen, steunend leefde zij, van binnen
uit, gevoelens en bestemmingen mee;
-- het ware kenmerk van haar bundel is de veel-begrijpende naastenliefde, telkens uit een vroom en diep
gemoed.
Lees dan en laat op u inwerken.
Verrukking of vrees zullen U nimmer buiten uzelf voeren; maar
10 Mei 1940, Mijmering,, Reyncke (en
zoveel andere) zullen U mensen en
kinderen leren begrijpen, waarderen,
beminnen en dienen. Zoveel kristelijker leeft U met uw « medemens ».
Warm aanbevolen, het meest aan
lezeressen.
Em. Janssen.
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breid arbeidsveld voor deze groep
uit de middenstand nog een interessante toekomst weggelegd blijft. Hoe
de ambachtslieden organiseren ? Op
die vraag geeft de schrijver ons een
antwoord dat wel de goede richting
aanwijst, maar dat wij wat concreter
hadden gewenst. B.V.
F. J. SHEED, Hot communisme en
de mensch. Uit het Engelsch vertaald door K. A. van Cauwelaert,
B.A. — Sheed and Wart, Brussel, 234 pp., ingen. Fr. 85, geb.
Fr. 105.
De schrijver is een polemist, die
met het woord evenals met de pen
de goede strijd voert. Dit feit legt
ons grotendeels én de goede hoedanigheden én de tekorten uit van deze
studie. De polemist redeneert, wellicht wat te cerebraal, hetgeen zijn
werk vrij zwaar maakt. Hij steunt op
een stevige kennis van de hoofdwaarheden van onze katholieke levensopvatting tegenover de communistische, die heel noodlottig de essentiële kenmerken van de mens voorbij ziet. Die communistische leer
zoekt hij echter uitsluitend bij . K.
Marx. Maar intussen heeft . Lenin talrijke werken achtergelaten. Daarvan gewaagt Mr. Sheed nagenoeg
niet en evenmin van de verklaringen
van Stalin en van de grondwet van
Sowjet-Rusland. Voorzeker een jammerlijk tekort. J. V.
Ali MAALEM. Colonialisme, Trusteeship, Independance. — Préface de Max Cluzeau, Editions
Défense de la France, Parijs,
424 pp.
Het koloniaal vraagstuk, dat nu
op het voorplan staat en al de volkeren van heel de wereld aangaat,
wordt hier veelzijdig behandeld. Deze
studie is uiterst interessant om twee
redenen. De eerste, omdat zij, in tegenstelling met al de andere die in
ons bereik komen en die uitgaan van
koloniserenden, het werk is van een
gekoloniseerde. Deze gekoloniseerde
doet zijn uiterste best, om onpartijdig en objectief feiten te beoordelen en te onderzoeken. De tweede,
omdat de schrijver een rijke schat
van documenten vergaderd heeft en
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in extenso weergeeft. Alleen op gebied van de Belgische koloniale politiek is hij arm.
Belangwekkend is de eindconclusie
van den schrijver : « Tussen moederland en kolonie past niet een brutale
scheiding met een daaropvolgende afzijdige houding van beide partijen.
Daarom is alleen wenselijk een politiek, die de ontwikkeling bevordert
van verhoudingen, die leiden tot samenwerking en vrijheid. »
S. van Wing.
A. JANSSEN, Zaken en Moraal. Bibliotheca Mechliniensis 9, Brugge, Deslée de Brouwer, 1947,
136 pp. 45 Fr.
Dit boekje zal voor vele nijveraars
en handelaars een welkome gids zijn,
bijzonder in deze na-oorlogse tijden,
nu de zakenlui bijna stuurloos in hun
werk staan. Prof. Janssen toont in
een eerste hoofdstuk het begrip en
het doel van de zaken aan. Drukt
hij niet te veel op het winstbejag,
dat materieel genomen wel overal in
zaken terug te vinden is, maar dat
formeel toch vaak moet wijken voor
hogere en edeler motieven bij vele
zakenlieden ? Dat een zakenmoraal
bestaat, bewijst hij duidelijk aan de
hand van de traditionele gegevens,
al weet hij deze op een bevattelijke
en concrete wijze te hanteren. In een
derde, veel korter deel, drukt hij het
verlangen uit een wetenschappelijke
uitwerking van de zakenmoraal door
deskundigen te zien verwezenlijken.
De soepelheid, welke in de toepassing
van de zakenmoraal bij vele moralisten ontbreekt, is zeker in dit
boekje bij schrijver een kenschetsende trek.
A. Darquennes.
Luk BUYLE, Lic. H. C., Van Volkenbond tot U.N.O. — Wikingreeks bezorgd door de Oud-Studenten van St. Ignatius-handelshogeschool te Antwerpen, Paul
Van de Velde, Antwerpen, 1947 ,
44 pp
,

Over de Volkenbond worden wij
goed ingelicht ; ook over zijn zwakheden. • Daaruit kunnen wij besluiten
wat de « Verenigde Naties moeten
zijn om hun doel te kunnen bereiken.
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heel
inneemt. De
De uiteenzetting
uiteenzetting is
is
heel inneemt.
en duidelijk
duidelijk;; de
dehoofdverdienhoofdverdienklaar en
ste
er van
van isisons
onsinziens,
inziens, dat
dat Dr.
Dr.
ste er
Olyslager
voorbijzien van
het
Olyslager met
met voorbijzien
van het
detail,
het overzicht
overzicht minder
minder duiduidetail, dat het
delijk
maken, de
de hoofdzaak
hoofdzaak toetoedelijk zou maken,
licht,
het kenmerkende
kenmerkende van
onze, in
in
licht, het
van onze,
meerdere opzichten
opzichten eigenaardige
eigenaardige lo10meerdere
ealisering
laat uitkomen.
uitkomen.
calisering laat
Een
werk, dat
dat ook
ook de
de niet-specianiet-speciaEen werk,
list
met genoegen
genoegen zal
zal lezen.
lezen.
list met
Inleiding tot
de
tot de
wetenschappelijke organi
organisatiewetenschappelijke
satieleer. --- ««Wetenschappelijke
Wetenschappelijke be-
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Paul MAHIEU,
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reeks « «Wetenschappelijke
beDe reeks
Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie»
zeven delen
delen
drijfsorganisatie » zal
zal uit zeven
bestaan :: de
de hier
hier opgegeven
opgegeven InZeiding
Inleiding
en
studies, die
die elk
elkeen
eenonderdeel
onderdeel
en zes studies,
der
bedrijfsorganisatie zullen
zullen behanbehander bedrijfsorganisatie
delen,
nl. ««de
beheer-organisatie, de
de
delen, nl.
de beheer-organisatie,
administratieve organisatie
administratieve
organisatie.s de
de finafinaciële organisatie,
organisatie, de
de technische
technische orgaorganisatie,
de personeelsorganisatie,
personeelsorganisatie, de
de
nisatie, de
commerciële
organisatie.
commerciële organisatie.
De InZeiding
Inleiding zal
een vrij
vrij brede
brede lelezal een
zerskring
interesseren, nl.
allen die,
die,
zerskring interesseren,
nl. allen
om een of
of andere
andere reden,
reden, belang
belang stelstelom
len
de wijze
wijze waarop
waarop het werk
werk in
in
len in de
de grote
grotenijverheidsondernemingen
nijverheidsondernemingen
de
ingericht is.
Men weet
dat aan
aan het
het
ingericht
is. Men
weet dat
belang van
van deze
deze inrichting
inrichting steeds
steeds
belang
meer
aandacht geschonken
geschonken werd,
werd,
meer aandacht
omdat
omdat zij van aard
aard is,
is, het
het rendement
rendement
aanzienlijk
verbeteren. Taylor was
aanzienlijk te verbeteren.
hier de grote
grote baanbreker.
baanbreker. De terugterughier
slag van
van die
die inrichting
inrichting op
op den
den arbeiarbeider
eist
der was
was niet
niet steeds
steeds gunstig
gunstig :: ze eist
van
hem, vooral
vooral in
het begin,
begin, een
een
van hem,
in het
overmatige krachtsinspanning
krachtsinspanning en bebehandelde
zeer als
als een
een werkwerkhandelde hem
hem te
te zeer
tuig. Dr.
Dr. Mahieu
Mahieu oordeelt,
oordeelt, dat
dat de
de
tuig.
verwijten, vooral
jaren teteverwijten,
vooral de
de eerste jaren
gen
het Taylorisme
Taylorisme geopperd,
geopperd, niet
niet
gen het
op
feiten steunen.
steunen. Het is
is ons
ons onmoonmoop feiten
gelijk
daarmee akkoord
akkoord te
gaan.
gelijk daarmee
te gaan.
Merken
deze stustuMerken wij
wij echter
echter op,
op, dat deze
die vooral
die
vooral de
de economische
economische zijde
zijde vvan
an
het vraagstuk onderzoekt en het hetvragsukondzeht
grondig
Ze blijft
blijft evenwel
evenwel bij
bij
grondig doet.
doet. Ze
de
theorie;; de
de bedrijfsleiding
bedrijfsleiding zal
zal
de theorie
moeten nagaan,
deze aan
aan de
de
moeten
nagaan, hoe
hoe ze
ze deze
feitelijke
toestanden en
en mogelijkhemogelijkhefeitelijke toestanden
den
aanpast. ««De
organisatie der
der
den aanpast.
De organisatie
bedrijfsleiding », de
de eerste
eerste der
der aanaangekondigde zes
speciale delen,
delen, hanhangekondigde
zes speciale
delt vanzelfsprekend
vanzelfsprekend vooral
vooral over
over
delt
Fayol's Doctrine administrative.
administrati'Ve. De
bedrijfsleiders zullen
hun gagabedrijfsleiders
zullen er naar hun
ding in vinden.
vinden. Mogen
Mogen hun
hun weldra
weldra de
de
volgende delen
delen aaangeboden
worden.
volgende
angeboden worden.

BOEKBESPREKING

223

WETENSCHAP
A. J. MULDER, S.J., Natuurkunde.
Berchmanianum-serie. — J. J.
Romen & Zonen, RoermondMaaseik, 1947, 197 blz.
Op gelukkige wijze heeft ook de
schrijver van dit boek, dat reeds het
derde deel is van de Berchmanianumserie, zich weer laten leiden door de
richtlijnen die door de ontwerpers
van deze serie zijn getrokken. De
bedoeling van deze serie is nl. : enerzijds aan de beoefenaren van de
vakwetenschappen het verband tussen haar en de wijsbegeerte duidelijk
te maken, en anderzijds aan de wijsgeren inzicht te geven in de structuur en den bijzonderen aard van die
wetenschappen. In dit kader heeft hij
getracht te geven wat hij noemt :
een specimen van philosophische
physica. Wie in dit boek veel natuurphilosophie verwacht zal bedrogen
uitkomen, maar hij mag er den
schrijver geen verwijt van maken.
Het is de bedoeling van den schrijver
geweest op philosophisch verantwoorde wijze — misschien is het
beter te zeggen : op logisch verantwoorde wijze — een uiteenzetting
te geven van een belangrijk hoofdstuk uit de natuurkunde.
In het eerste deel van het boek,
dat tot titel heeft < Over de methode der physische wetenschap », wordt
een critische behandeling gegeven
van beginselen, werkwijze en hulpmiddelen der physica. Het tweede
deel verhaalt op boeiende wijze, hoe
men op grond van waarnemingen en
experimenten langzamerhand gedwongen werd het bestaan van
moleculen en atomen aan te nemen,
en hoe verfijnde ervaring van de
laatste decennia ons tenslotte een
uitzicht heeft gegeven in de structuur
van het atoom zelf.

De uiteenzettingen zijn zeer duidelijk en instructief en — afgezien van
enkele kleine onjuistheden — zeer
nauwkeurig in hun formuleringen.
Het is het werk van een logisc h
geschoolden geest die iederen stap en
iedere conclusie nauwgezet verantwoordt. In dit opzicht vind ik vooral
belangrijk en bijzonder nuttig die
paragrafen in ieder hoofdstuk, waar
hij het voorafgaande nog eens nauwkeurig aan critiek onderwerpt.
De keuze van de behandelde onderwerpen is natuurlijk een kwestie van
smaak, waarover meningsverschil
mogelijk is, maar in ieder geval een
zaak waarin de auteur alleen te beslissen heeft. Persoonlijk zou ik b.v.
in het eerste deel graag wat willen
missen van de behandeling van de
wiskundige en technische hulpmiddelen bij de physica om in de plaats
daarvan wat meer te krijgen over
den aard en de betekenis van physische hypothesen en theorieën. Zoo
zouden er meer opmerkingen te maken zijn over gewenste veranderingen of aanvullingen, maar deze
opmerkingen zouden slechts de uitdrukking zijn van een individueel
standpunt, en zeker geen afbreu k
doen aan de waarde van dit boek,
dat met dezen inhoud en vorm aan
zijn opzet voortreffelijk beantwoordt.
Na het voorgaande zal een woord
van aanbeveling niet meer nodig zijn.
Het boekje zal van veel voordeel zijn
voor al degenen die een beteren kijk
willen hebben op de wetenschappelijke waarde van de physische wetenschap, in het bijzonder voor leraren
en studenten. Vooral de leraren zullen van de logische inzichten, die zij
door de bestudering van dit boek
verwerven, veel nut hebben bij he t
geven van hun lessen.
P. H. van Laer.
.

.

VARIA
Dr. W. M. KRUSEMAN en Rinke
TOLMAN, « Kijk uit je ogen ».
III, Vogels. Illustraties van
Sjoerd Kuperus, 3e druk. —
Born's Uitg. N. V., Assen, 1947,
f. 2.90.
Dit boekje dient zich aan als een

.

verzameling van « reportages en po
pulair-wetenschappelijke beschouwingen uit de doolhof der levende natuur ». Het wil de geinteresseerde
leek laten kennis maken met de za
boeiende wereld van deze gevleugelde
dieren : in de eerste hoofdstukken

.

.
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worden enige problemen
worden
problemen besproken
besproken
van de
van
de anatomie
anatomie en
en de
de physiologie,
physiologie,
waarbij ook
ook de
de vogeltrek
waarbij
vogeltrek wordt
wordt bebehandeld. Dan
Dan volgen
handeld.
volgen in
in meerdere
meerdere
hoofdstukken verschillende
hoofdstukken
verschillende vogelvogelgroepen, waarvan
waarvan bouw
bouw en
en levenslevensgroepen,
gewoontes goed worden
,gewoontes
worden beschreven
beschreven::
hierbij moest
moest noodzakelijk
noodzakelijk een
een grote
hierbij
beperking in
in acht worden
beperking
worden genomen,
genomen,
het is ons niet duidelijk
waarom
maar het
duidelijk waarom
juist deze
hier aan de beurt
juist
deze groepen
groepen hier
beurt
zijn gekomen.
Het boekje
sluit met
zijn
gekomen. Het
boekje sluit
met
een verslag
verslag van
een vogelexcursie.
een,
van een
vogelexcursie.
Op deze
deze manier
manier is
is het werkje weinig
Op
samenhangend,maar
maar voldoet
voldoet aan
samenhangend,
aan
hetgeen het
het wil zijn
hetgeen
zijn :: een
een reportage.
reportage.
Het is met
Het
met kennis
kennis van
van zaken
zaken gegeschreven en
en er
er spreekt
spreekt een grote toetoeschreven
wijding uit.
uit. De lezer
wijding
lezer wordt
wordt op
op pretprettige manier
manier in deze
deze stof
stof ingevoerd.
ingevoerd.
Enige slordigheden
mogen hier ter
Enige
slordigheden mogen
ter
e.v. correctie worden
aangestipt : het
e.v.
worden aangestipt:
het
lijkt ons
lijkt
ons twijfelachtig
twijfelachtig of de
de hoge
hoge lilichaamstemperatuurvan
van 42°
42° C
chaamstemperatuur
C verband houdt
band
houdt met het
het vliegvermogen
vliegvermogen
dezer dieren
dieren (p.
(p. 9)
9) ; was dit
dezer
dit zo,
zo, dan
dan
zou deze zelfde hoge
.?;ou
hoge temperatuur
temperatuur ook
ook
bij de
bij
de vleermuizen
vleermuizen moeten
moeten voorkovoorkomen. -men.
- Tweemaal
Tweemaal wordt
wordt verwezen
verwezen
iften
naar Natuur-historische
Natuur-historische tijdschr
tijdschriften
als bronnen
bronnen van
van natuurkennis
natuurkennis (p.
(p. 66

en 46)
46)..

De tekeningen
tekeningen van
van Sjoerd
Sjoerd Kuperus
Kuperus
illustreren het boekje
boekje goed, maar
maar zijn
zijn
soms weinig
soms
weinig karakteristiek,
karakteristiek, met
met
name
op p.
name op
p. 9,
9, 35,
35, 38,
38, 75,
75, 76.
76.
Dr. L. M. van Nieuwenhoven
Nieuwenhoven S.
S. J.
J.

Gustav LUNDGREN,
LUNDGREN, Handschrift
Handschrift en
en
karakter.
Hoe het
karakter. Hoe
het schrift
schrift den
den
mens
mens verraadt.
verraadt. Uit
Uit het
hetZweeds
Zweeds
vertaald
vertaald door
door Dra.
Dra. N.
N. BoelenBoelenRanneft.
Ranneft. --- Uitgeverij
Uitgeverij««De
DeDrieDriehoek »,
», 'S-Graveland,
'S-Graveland, 1947.
1947.
Agere
esse, uit
sequitur esse,
uit het
het hanhanAgere sequitur
delen
delen leert
leert men
men het
hetwezen
wezenkennen.
kennen.

Dit
oude scholastieke
scholastieke axioma
axioma mag
Dit oude
als
grondprinciep voorop
bij
als grondprinciep
voorop staan
staan bij
alle
pogingen tot
grafologie. Het
Het
alle pogingen
tot grafologie.
schrijven
activischrijvenvan
van de
de mens
mens is
is een activiteit,
die ongetwijfeld
ongetwijfeld op zeer
zeer bijzonbijzonteit, die
dere
dere manier
manier zowel
zowel zijn
zijn specifieke
specifieke als
individuele
eigenschappen weerspieweerspieindividuele eigenschappen
gelt.
moeilijkheid ligt echter
gelt. De grote moeilijkheid
in
verstaan en in
in de
deinterpretain het
het verstaan
interpretatie
van, deze
deze gegevens.
gegevens. Daarom
Daarom, bleef
tie van
de
grende grafologie
grafologie zo
zo lang tussen de grenzen
van een
een natuurlijke
natuurlijke intuitie
intuïtie en
en
zen van
interessante
goochelarijen gelocaligelocaliinteressante goochelarijen
seerd.
tijd
seerd. Toch
Toch hebben
hebbenin
in de
de laatste
laatste tijd
vele
psychologen ook
dit gebied
gebied
vele psychologen
ook op
op dit
serieus
wetenschappelijk gewerkt
en
serieus wetenschappelijk
gewerkt en
wetenswaardig
verzameld.
wetenswaardig materiaal verzameld.
Dit
boek van
van Lundgren,
Lundgren, een
een bekend
bekend
Dit boek
Zweeds
een korte
korte
Zweeds grafoloog,
grafoloog, wil
wil ons
ons een
samenvatting
deze arbeid
arbeid geven.
geven.
samenvatting van deze
In
zijn inleiding
inleiding beperkt
beperkt hij,
hij, zeer
zeer
In zijn
verstandig,
de mogemogeverstandig, het
het gebied
gebied en
en de
lijkheden
grafologie. Daarna
Daarna
lijkheden van
van een grafologie.
geeft
hij een
eenhistorisch
historisch overzicht.
overzicht.
geeft hij
Het hoofddeel
hoofddeel van
boek wordt
wordt in
In
van het boek
beslag
genomen door
door een
een heldere
heldere
beslag genomen
verklaring
tekens. TenTenverklaring der grafische tekens.
slotte
hij de
de aandacht
aandacht op
op,de
de
slotte vestigt hij
rol
van de
de grafologie
grafologie als
als hulp
hulp voor
voor
rol van
geneeskunde,
geschiedenis, opvoedopvoedgeneeskunde, geschiedenis,
kunde,
criminologie en zelfkennis.
zelfkennis.
kunde, criminologie
het meest
meestwaardevolle
waardevollebeschouw
beschouw
Als het
ik de
de algemene
algemene,tendens
tendens van
van de
de auauteur, om naast objectiviteit
objectiviteit en
en wetenwetente blijven.
blijven.
schappelijkheid synthetisch
synthetisch te
Hij vervalt
vervalt niet
niet in
inmechanische
mechanische ververHij
maar men
men voelt
voelt
klaringen der tekens, maar
aan, dat
dat de
de schrijver
schrijver poogt
poogt om
om te
te
aan,
grafologische typologie
typologie
komen tot een grafologische
- een
een gebied,
gebied, waar
waar de
de wetenschap
wetenschap
exploraties nog
nog moet
moet ververzijn eerste exploraties
richten. Een
Eenhandschriftkundige
handschriftkundige
richten.
wordt men
men door
door het
het lezen
lezen van
van dit
dit
wordt
boek niet,
niet, wel krijgt
krijgt men
men er
er een
eenhelhelboek
in het
hetprobleem.
probleem.
derder inzicht in
derder
T. Spidlik
Spidlik S. J.
J.

DRUKKERIJ
DRUKKERIJ" L.
L. VANMELLE,
VANKELLE, DOORNZELESTRAAT,
DOORNZELESTRA.AT, 13,
13, GENT.
GENT.

Boeken ingezonden bij de redactie an 26Augustvs tot 15 October
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210 blz., Fr. 54.
Beaufils, Marcel, « Wagner et le wagnérisme ». -- Collection « La musique
dans la civilisation », -- Aubier, Editions Montaigne, Parijs, 1946, 381 blz.
Bever, Johan Van-, « Het Zonnige leven van Sint Jan Berchmans. Zijn
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111 blz., Fr. 35.
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423 blz., Fr. 175.
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C. Ketelaer, Leuvensche Bijdragen tot Rechts- en Staatswetenschappen,
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Brinkhoff, Dr J., « In dienst der Waarheid ». -- J. Schenk, Maastricht, 1947,
320 blz., geb. gld. 10,90.
BROECK, A. Francis van den-, « Wellevendheid in de familie. ---- « Familieleven » nr. 49, 't Groeit, Antwerpen, z. j., (1947) , 56 blz., Fr. 14,50.
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Cantens, Lode, « Kabouters in de Stad », illustraties van Anthony Pan. P. Vinck, Antwerpen, 1947, 78 blz., Fr. 65.
Cianfarra, Camille M., « De oorlog en het Vatikaan ». --- Keizerskroon,
Amsterdam, 1947, 284 blz., geb. gld. 6,90.
Christofoor, Br., « Uit het epos der 3000 Nederlandse Zouaven ». - -- De
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HET HOOGER TECHNISCH INSTITUIII`
te OOSTENDE, Stuiverstraat, 108,
vormt technische ingenieurs in de industrieele scheikunde,
in de werktuigkunde (motoren) en de electriciteit
overeenkomstig het Kon. Besluit van 19 Juli 1935.
--DRIE STUDIEJARENVoorbereidende klasse toegankelijk na de rhetorica of de tweede van
de humaniora. - Drie voorbereidende jaren na de middelbare studiën
van den lageren graad. - Internaat met beperkt aantal plaatsen.
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CA'T'HERINE LABOURÉ
EEN RIJK HART
IN EEN ARME WERELD
door

ALBERT DE SWAEF

•
omvat 220 bladzijden en is
versierd met 6 buitentekstplaten
Prijs 50 fr.
.

Wanneer men het leven van deze allersimpelste
maar hoogbegenadigcle zuster Leest, dan dringt het
wel heel sterk tot de lezer door dat de wereld op
een andere wijze geregeerd en geleid wordt dan in
de couranten staat.
Het was deze heilige, die van Maria de opclracht
kreeg, de wonderbare medaille te laten vervaardigen.
Op zeer verdienstelijke en verantwoordelijke wijze
wordt haar Ieven in dit boek beschreven. (De Linie)
Drukkerij - Uitgeverij L. V A N M E L L E N. V.
Doornzelestraat 13, Gent.

MARIE KOENEN

LEG AAN DE
WAPENRUSTING GODS
Het leven van Sint Lambertus,
bisschop van Maastricht 636-709
Formaat 21 x 15

174 blz.

Ingenaaid en gebonden verkrijgbaar.

Met vaardige pen en gerijpt talent verhaalt Marie Koenen de
levensloop van Sint Lambertus, twintigste bisschop van Maastricht,
in een trant die gelukkig sterk afwijkt van de gewone hagiografieën. Zij streeft ernaar de historische werkelijkheid zo dicht
mogelijk te benaderen, en ontleent slechts bijwijlen 't een en ander
aan de legende om 't verhaal kleur en sfeer te geven. Geen
afzonderlijk hoofdstuk over de deugden en mirakelen van de
heilige, uit de gebeurtenissen van zijn leven treden die naar voren ;
geen stilstand van het verhaal om tijd en omgeving te beschrijven,
al wat er merkwaardigs voorviel tijdens de 7de eeuw in Austrasië
is, in 't verhaal zelf, verwerkt, iets waarin maar weinig hagiografen
slagen. Dit levensverhaal verplaatst ons in een heel andere tijd
dan de onze ; in die tijd staat en gaat en groeit Lambertus met
zijn eigen karakter, van jongeling tot monnik, van monnik tot
priester, van priester tot bisschop-martelaar. Rondom Lambertus
kringen de goed-afgelijnde, levende gestalten van allerlei personages : geloofsverkondigers, vorsten, veldheren, vijanden, vrienden ;
mensen die invloed op hem uitoefenden, die met hem samenwerkten,
die door hem werden geholpen, die hem dwarsboomden en ter
dood brachten, tenslotte zijn dankbaar volk dat hem vereerde,
en zijn verering doorgaf aan 't nageslacht tot op onze dagen. Wie
geen trek naar heiligen-levens heeft, neme dit boek ter hand.
(Boekengids, Juli-Augustus '47. D. De Pauw 0. P.)
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IN UW KERK GEEN STOF MEER!

Engelsche BOENWAS 100 % terpentijn voor parketvloeren, linoleum,
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PAS VERSCHENEN

GODSDIENSTONDERRICHT

EEN NIEUWE REEKS HANDBOEKEN
aangepast aan
DE CATECmSMUS

LEVEN IN CHRISTUS
bezorgd door het Studiecentrum voor Godsdienstige Vorming
in samenwerking onder leiding van Dr M. van Caster, S. J.
DEEL I:

CHRISTUS ONZE ZALIGMAKER
DE GENADE EN DE SACRAMENTEN.
DEEL Il:

CHRISTUS ONZE GODDELIJKE MEESTER
DE GELOOFSWAARHEDEN.
Elk deel met 12 buitentekstplaten geïllustreerd.
Deel I.: 128 blz. - 38 Fr. - Deel voor de leraar: 40 Fr.
» Il.: 160 blz. - 44 Fr. - Deel voor de leraar: 50 Fr.
De inhoud is zeer rijk zonder overladen te zijn, juist en scherp
geformuleerd, Christocentrisch opgebouwd en voortdurend op de
beleving gericht.
De vorm is kenschetsend voor een goed «leerboek ». De uitleg,
door de leraar gegeven, wordt op zo'n wijze samengevat, dat de
leerling gemakkelijk terugvindt wat hij moet kennen. De vlotte
zinsbouw, de sobere aanduiding van een voorbeeld of van een
vergelijking en de welgekozen illustratie helpen hem, om zich de
godsdienstleer werkelijk als levensleer eigen te maken.
Hadden de leerboeken voor de profane vakken, gedurende de
vorige jaren, een voorsprong op de godsdienstbandboeken gekregen,
thans is deze voorsprong ingehaald.
Bij het godsdienstonderricht op de preekstoel of in de studiekringen
zijn deze handboeken, bijzonder door het deel voor de leraar,
dat er telkens bij aansluit, een der meest welkome hulpmiddelen
om een op peil staande uitleg bij de Catechismus te geven.
Voor de ontwikkelde leken zijn ze een handig werktuig tot godsdienstige vorming door eigen studie.
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BRUSSEL - AMSTERDAM.
Afdeling Verkoop: Nederland: Rokin 98 - Amsterdam.
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Een Romanschrijver ziet een Heilige

:

door Em. JANSSEN S.J.

« Avons-nous le droit de limiter la grandeur de
l'homme à notre propre taille ? »
M. van der Meersch

Bij den vijftigsten verjaardag van het zalig afsterven van
Teresia van Lisieux, schreef de bekende romanschrijver Maxence
van der Meersch zijn boek La petite Sainte Thérèse ( 1 ) . Half
biographie en half essay, doet het aan als een oprechte poging
om, wat haastig en onbesuisd, de ziel van een heilige te peilen, haar
heiligheid en bestemming te achterhalen. Slaagde de kunstenaar ?
Bij zijn resultaten past stellig voorbehoud ; bepaalde voorstellingen en beweringen verdienen minstens een andere belichting.
Hij verdeelt Teresia's leven in drie perioden : « Enfance » (van
2 Januari 1873 tot de intrede, op 9 April 1888) , « Essor » (tot
ongeveer Februari 1893) , « Cimes » (tot het overlijden, op 30
September 1897) . Kind van buitengewoon vrome ouders, zou Teresia, in de wereld, kinderlijk idealiserend de hoogste heiligheid
verlangd hebben ; trappelend van ongeduld, deed zij, pas vijftien
jaar oud, de deur van den Cannel wijken. Een diepe ontgoocheling daarbinnen ; maar dank zij de oude Mère Geneviève vond
zij trouw, gehoorzaamheid, liefde, weldra ook naastenliefde : alles
dreef zij op tot het uiterste. En zo doorstond zij de allerpi j nlijkste vereenzaming, vervolging, uitputting en ziekte : steeds ongebroken, met een altijd sterker beminnen. Als een Pascaliaanse
held ongeveer zou zij gestorven zijn.
Tussen Teresia's leven in de wereld en dat in den Cannel zou
dus een volkomen tegenstelling bestaan ; dat in den Cannel
zou, dank zij de vijandschap en tegenwerking van overste en medezusters, de jonge dappere tot de heiligheid hebben gevoerd...
Wij weten het : in de laatste hoofdstukken corrigeert de auteur
den verkeerden indruk. Hij verklaart versterving en aanvaarding ;
hij verheerlijkt het religieuze leven ; hij pleit voor offerende zielen. Dat alles komt laat en bevestigt de waarneming als werd er
nogal geïmproviseerd. De grond-fouten blijven overigens =ver-

beterd. Onvergeeflijke fouten, voor wie rustig de kleine Heilige
(1) Albin Michel, Parijs, 1947, 265 pp.
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beschouwen. Laten
het foutieve
foutieve eerst
eerstaantonen
aantonen; ;breedbreedwil beschouwen.
Laten wij het
daarna deze
deze vraag beantwoorden
beantwoorden :: hoe
kwam de
de gelogelovoeriger daarna
voeriger
hoe kwam
tot zulke
zulke voorstelling
voorstelling?
vige romanschrijver
romanschrijver tot
?
II

Schrijvend
1895, onderscheidde
onderscheidde Teresia
Teresia zelf drie
drie perioden
perioden
Schrijvend in 1895,
haar leven
leven:: tot
tot aan
aan moeders
moeders afsterven
afsterven (28
(28Augustus
Augustus 1877)
in haar
1877) ;
aan haar
haar bekering
bekering (Kerstmis
(Kerstmis 1886) ;; daarna
daarna (tot
(tot 1895)
1895).. In
In
tot aan
1895 echter, het jaar van haar bijzondere
bijzondere toewijding
toewijding en
en het
hetlaatste
laatste
haar gezond
gezond leven, begint
begint duidelijk
duidelijk een
een nieuwe
nieuwe tijd.
tijd.VoeVoejaar van haar
gen wij de
de eerste
eerste twee
twee perioden
perioden dan
dan samen
samen (zij
(zij horen
horen bij elkaar
als
de leden
leden van
van een
een tegenstelling),
tegenstelling), dan
dan ontstaat,
ontstaat, met
met titels
titels en
en
als de
jaartallen die niet
niet precies
precies kloppen,
kloppen, het
het volgende
volgende overzicht
overzicht:
dn
jaartallen
: «In
de
wereld»» (1873-1886)
(1873-1886),, ««In
het klooster
klooster»
(1886-1895),, ««Naar
de wereld
In het
» (1886-1895)
Naar
den hemel»
(1895-1897).. Maar andere
hemel » (1895-1897)
andere benamingen leggen de werkelijkheid
bloot:: « Het kind
kind », «« De
De religieuze
religieuze »,
», ««De
uitkelijkheid dieper
dieper bloot
De uitverkorene»»; ; want
Kerstdag 1886
1886 maakt
maakt het kind
kind zich
zich
verkorene
want kort
kort na
na Kerstdag
vaardig voor den
den Carmel,
Carmel, en
en enkele
enkele maanden
maanden na
nade
deopdracht
opdracht van
van
1895 heeft de religieuze haar eerste bloedspuwing : «het eerste1895heftdrliguzaestbodpwing:«herst
roepen van den Beminde ».
geestelijk
». De klassieke indeling van het geestelijk
leven
aangehaald : « De weg der
der zuivering
zuivering »,
», ««die
die der
der
leven mocht
mocht wel aangehaald
verlichting », « die der
der eenmaking
eenmaking ». Het
Het kind
kind werd
werd eerder
eerdergezuigezuislachtoffervan
vanGods
Gods barmbarmverd, de religieuze eerder verlicht, het slachtoffer
met Hem
Hem één
één gemaakt.
gemaakt. En
En als
als we
weTeresia's
Teresia's bijzonbijzonhartige liefde met
den weg
weg der
der kleinen
kleinen»
danwordt
wordt
dere spiritualiteit
beschouwen, «« den
spiritualiteit beschouwen,
» ; ;dan
deze
de eerste
eerste periode
periode ««voorbereid
voorbereid»» ; zij
zij ««ontplooit»
zich in.
in.
deze in de
ontplooit » zich
de tweede, om zich in
in de
de derde
derde te
te««voltooien
voltooien ».».
Men
structuur ; men merkt de speling op tussen de
de dadaMen ziet de structuur
het inwendig
inwendig en
envan
vanhet
hetuitwendig
uitwendiggebeuren.
gebeuren.Van
Vanhaar
haar
tums van het
derde
weigerde Teresia
Teresia niets
niets aan
aan God
God;; doch
doch haar
haar jeugd
jeugd
derde jaar af weigerde
werd
beproefd. Na haar ommekeer
ommekeer wendde
als bruid
bruid tot
tot
werd beproefd.
wendde zij
zij zich als
den
Bruidegom ;; zij
vond haar bestemming.
bestemming. Maar
aardeden Bruidegom
zij vond
Maar op
op de aarde
zou deze
blijven ;; van uit
zou
deze onvervuld
onvervuld blijven
uit den
den hemel
hemel dan,
dan, voor
voor wereld
wereld
en mensen,
mensen, op
op alle wijzen en
en in
in alle
alle tijden
tijden!
Teresia'sleven
levendoet
doet
! Teresia's
zich concentrisch
concentrisch voor
kringen, telkens
telkens op
op een
een ander
ander veld,
veld,
voor : drie kringen,
evenwijdig verloop.
verloop. Telkens
Telkens perioden
perioden van vluchtigen
vluchtigen troost
troost
met een evenwijdig
en habituele beproeving
telkenseen
eenuitzonderlijke
uitzonderlijkeen
enwonderbare
wonderbare
beproeving ;telkens
zegening:: een
een donkere
donkere nacht,
nacht, met,
met, af
afen
entoe,
toe,dedeallerbli
allerblijdste
tijzegening
j dste tijding van zingende
zingende engelen.
engelen. Telkens plotse overgangen, als op
op één
één:
moment geschied
het ineengestort
ineengestort verleden
verleden de
de toetoemoment
geschied;; waar,
waar, bij
bij het
komst
morgen. Telkens,
Telkens, door
door een dal van
komst opengaat
opengaat als een rozige morgen.
volgen van
vaneen
eennaam
naamdie
dieaan
aanden
denhemel
hemelstaat
staatgeschregeschretranen, het volgen
ven";telkens
telkenseen
een
onderduiken-en-opstaan,een
een
sterven-en-verrij-"
ven
onderduiken-en-opstaan,
sterven-en-verrij
-aan het
het laatste
laatste sterven-uit-liefde,
sterven-uit-liefde, met
met de
de belofte
belofte ««je
re-"
zen,
zen, tot aan
je re--
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viendrai ». Welke milde kunstenaar, welke dichterlijke Voorzienigheid heeft dit meesterwerk zo geordend en uitgebouwd :
een kort bestaan, schijnbaar weinig bewogen, van het begin af
doorlicht en overstraald met een haast ongelooflijke godsliefde, een
bijna onbegrensde bestemming ? Van dezen verrassenden samenhang, deze verheffing in spiraalvorm, deze voltooiing door herhaling, dit goddelijk schikken en ingrijpen, dit even vernuftig
als glanzend wonder, deze uitzonderlijke barmhartigheid, lijkt
Maxence van der Meersch weinig te hebben vermoed en begrepen.
Had hij zijn onderwerp als geheel aandachtiger overschouwd :
hoe ware het, onder zijn niets ontziende overtuiging en machtig
geweld, ruimer, dieper, hoger, meer verrassend en harmonisch
geworden ! Onmiddellijk had hij de tegenstelling verworpen tussen Teresia's leven in de wereld en dat in den Carmel. In de wereld : een gelukkig kind, zuiver en naïef, met hoge dromen !
Gelukkig, j a ; maar wanneer de Carmelites zelf verklaart, dat de
negen jaar tussen moeders afsterven en haar bekering de meest
pijnlijke waren van geheel haar leven : waarom haar niet geloofd
Haar temperament zelf, zegt ze, werd er door gewijzigd, en ja,
we merken het op. Zij, het tweemaal verweesde kind, eerst van
moeder beroofd en daarna van haar « moedertje » Pauline, aanhankelijk als niet één, en al te gevoelig : hoe zou zij niet, als vernietigd en gebroken, moeizaam en lijdzaam gekropen hebben en
gestrompeld ? Doch ineens vond en bereikte zij een nieuw evenwicht de bekering van 1886 : een taai vertrouwen, dat toegeeft
en stand houdt, een aanvaarden en verwerken, een zich verliezen
en zich vinden, een opperste aanhankelijkheid , die nooit ontgoochelt. Wat Teresia vatten mocht, zou zij langzaam . dieper doorpeilen, langzaam het inzien en doorzetten . tot zijn uiterste consequentie ; maar toen zij, na het jaar-van-vurigheid 1887, even
ongedurig als beslist den Carmel binnentrad, had zij, de smartgerijpte, een eerste maal althans alles reeds geleerd.
Meteen vervalt de voorstelling als zou het religieuze leven niets
dan een ontgoocheling zijn geweest, die, dapper gedragen, de kranige duldster heilig zou hebben gemaakt. Natuurlijk besefte noch
vermoedde, in 1888, het triomfantelijk binnentredende meisje wat,
binnen deze nauwe beslotenheid, belemmerend . en bindend : haar
aangrijpen zou en omvangen ; natuurlijk waren haar ;eerste ontdekkingen kinderlijke verrukkingen en mochten de allereerste, weken (die alleen) wittebroodsweken heten. Maar té goed kende zij
de mensen en té machtig was zij door God gegrepen, om niet,
oxider pij en sluier, erg hinderli j,ke onvolmaaktheden te raden, om
niet, voor en boven alles, lij den en beroving te :verwachten, ontta,

.

.
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ondergang. Alles
Alles zou
zou zij,
zij, in
in en
en door
door de
de liefde,
liefde, aanvaaraanvaarkeling en ondergang.
den en
en torsen
torsen ;; door
door haar
haar nederige
nederige kleinheid
kleinheid sterk,
sterk, door
door God
God dus
dus
vage verwachtte
verwachtte zij
zij dan
dan hetgeen
hetgeen de
de Carmel,
Carmel, in
in ananalleen.
alleen. In
In het vage
dere
aanbood. Zij
wat zij
zij zocht
zocht;
zij
dere vormen,
vormen, haar werkelijk aanbood.
Zij vond wat
; zij
vond
grenzeloos méér.
Met geheel haar
haar wezen
wezen en
en zonder
zonder voorbevoorbevond grenzeloos
méér. Met
houd heeft zij, even spontaan als
als mateloos,
mateloos, den
den Carmel
Carmel bemind.
bemind.
houd
Erger nog :: de
de levensgang,
levensgang, door
door Maxence
Maxence van
van der
derMeersch
Meersch eereerder geïmproviseerd
geïmproviseerd dan
overwogen, mist uitkomst
uitkomst en
en bekroning.
bekroning.
dan overwogen,
Nergens gewaagt de
de auteur
auteur van
van Teresia's
Teresia's ««opdracht
aan Gods
Gods
Nergens
opdracht aan
barmhartige liefde
1895. Beseft hij
hij het
hetbelang
belang
barmhartige
liefde»,», den
den 5en
Sen Juni
Juni 1895.
daarvan
liefde, negen
negen dagen
dagen later
later ??
daarvan ?? of
of dat van de kwetsuur van liefde,
Zelfs lijkt
lijkt· hij niet
niet te
te raden,
raden, hij
hij een
eenschrijver
schrijver nochtans,
nochtans, dat
dat de
de
Zelfs
acht hoofdstukken
hoofdstukken van
van Histoire d'une
d'une áme,
ûme, van
jaar
eerste acht
van dat jaar
ook,
schrijfster veel
veel klaarheid
klaarheid brachten.
brachten. Schrijvend,
Schrijvend,dichtend,
dichtend,
ook, de schrijfster
geheel geofferd
... ach
: ach! hoe
! hoekon
kóndit
dit« «slachtoffer
slachtoffervan
vanGods
Godsbarmbarmgeheel
geofferd...
hartige liefde »,
», om
om het
het grenzeloze
grenzeloze zelf
zelfvan
vanGods
Godsbarmhartigheid
barmhartigheid
steeds
meer benauwd
benauwd en
bekneld, in
korte leven
leven langen
langen tijd
tijd
steeds meer
en bekneld,
in dit korte
voortbestaan ?? De
lichaam heen
heen ;; zij
zij behoefde
behoefde
voortbestaan
De ziel brak door het lichaam
heengaan en
en
eeuwigheid
hemelse macht
eeuwigheid en hemelse
macht ! Teresia zou sterven :: heengaan
weerkeren. « Ik zal mijn hemel
hemel doorbrengen
doorbrengen met goed
goed te
te doen
doen op
op
weerkeren.
de
aarde»» ; deze
deze allerstoutmoedigste
allerstoutmoedigste droom
droom van een
een verborgen
verborgen
de aarde
hierbeneden, van haar rol in
in het
het
religieuze, dat zeker weten, reeds hierbeneden,
hiernamaals
de biograaf
biograaf dat
dàtgeboren
geboren worden
worden en
en
hiernamaals :: nergens
nergens laat
laat de
óplichten.
er over
over heen
heen :: dààr
dààr zou
zou het
hetmeest
meestaantrekkeaantrekkeoplichten. Hij praat er
liggen, het
het lokkend
lokkend mysterie
mysterie!! Het
Het isisals
alsontdeed
ontdeed hij,
hij,
lijke
lijke niet liggen,
van zijn opperste schoonheid, dat allerschoonste bestaan.
vanzijoperstchd,alersontb.
Teresia's
heiligheid is, volgens
volgens den
den moralist
moralistvan
vander
derMeersch,
Meersch,
Teresia's heiligheid
daden, een totale
totale ontgoocheling
droom, die, drijvend
drijvend tot daden,
een hoge droom,
vormen tot algehele
algehele winst.
winst. Hij
Hij overschat
overschat de
deinspaninspanweet om te vormen
ning,
de individualistische
individualistische performance,
performance, en plaatst
plaatst ze
zevooraan.
vooraan~
ning, de
Neen!! vooraan
vooraan staat
staat de
de geheimzinnige
geheimzinnigewerkelijkheid
werkelijkheidvan
vangenade
genade
Neen
en
mystiek lichaam,
meestgewone
gewoneheilige
heilige ontv
ontvangt,
angt,
en mystiek
lichaam,- enendedemeest
daarin
daardoor het meest, kleur en gestalte,
gestalte, bloei
bloei en
enbekoorbekoordaarin en daardoor
lijkheid,
bestemming en
grootheid. Te
Te veel
veelvan-onder-uit
van-onder-uit bebelijkheid, bestemming
en grootheid.
schouwt
de biograaf-essayist
biograaf-essayist zijn
zijnonderwerp
onderwerp;
schouwt de
; herhaaldelijk
wordt hij, door verouderde
verouderde of verdoezelende
verdoezelende zegswijzen en
en voorvoor-wordt
stellingen,
wijs gebracht.
gebracht. Zijn
Zijn zware
zware stem
stem
stellingen, geërgerd
geërgerd en
en van
van de wijs
om beurt
beurt verontwaardigd
verontwaardigden
enbewonderend.
bewonderend.
klinkt dan door, beurt om
het licht
licht ;; maar
maar
Zij bevangt ons, doet ons luisteren en stelt veel in het
omsluiert het
het allerbelangrijkste
allerbelangrijkste :: Gods
Gods wil
wil en
enwerking.
werking.
zij omsluiert
IJ
II

Is de
de romanschrijver
romanschrijver een goed
goed hagiograaf
hagiograaf?
Waarom niet
niet de
de
? Waarom
allerbeste?
begrijpen,
allerbeste ? Hij, die uitbeelden kan, peilen, aanvoelen en begrijpen,
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een veelvoudig
veelvoudig gebeuren
herleiden tot
toteenvoudige
eemroudige congebeuren uitgediept herleiden
flicten en
en scherp
scherpgetrokken
getrokkenlijnen-van-ontwikkeling
lijnen,.van-ontwikkeling?
Missen de
de
? . Missen
meeste heiligenlevens
heiligenlevens niet
niet reliëf, kleur,
meeste
kleur, eenheid,
eenheid, diepte,
diepte, overtuiovertuigende
omdat hun
hun auteurs
auteurs te
teweinig
weinig ove
over.r de gaven
gaven
gende kracht,
kracht, juist omdat
van den
den romanschrijver
romanschrijver beschikken
beschikken?? Is
Is deze
dezQ
en
vaardigheid van
en de vaardigheid
de
Endedeheilige
heilige dien
dien hij
hij aangrijpt
aangrijpt
de beste
bestebiograaf
biograafdan
danniet
niet? ?- En
wandelt, met
met vlees
vlees en
en bloed
bloed weer
weer bekleed
bekleed en
en door
doorjaagd,
j aagd, onder
onder strijstrijdende of genietende mensen, op
op een
een bloeiende
bloeiende of
of verwoeste
verwoestewereld.
wereld.
Maar is het
het de
de heilige
heilige nog
nog ?? Of
Of een
een fictief
fictief mens
mensmet
metdenzelfden
denzelfden
naam?
de habitueel
habitueel creërende
creërende naar
naareigen
eigen
naam ? Want de romanschrijver,
romanschrijver, de
vervormt vaak
vaak en
en vanzelf
vanzelf de
dehistorische
historische
inzicht en temperament, vervormt
gestalte. En als hij
hij de
de heiligheid
heiligheid niet
niet aanvoelt,
aanvoelt, hoe
hoe zijn
zijn held
held daarin
daarin
dan geplaatst
geplaatst?
Eenromanschrijver-hagiograaf
romanschrijver-hagiograafdient
dienteven
evenvoorvoor? Een
en omzichtig
omzichtig te ordenen,
ordenen, als
als innig
innig te
tehunkeren
hunkeren
zichtig te schiften en
en verheven
verheven te leven.
leven. Afgezien
Afgezien van zijn
zijn natuurlijke
natuurlijkebegaafdheid
begaafdheid
waarin hij
hij zelf
zelfeen
een.heilige
heilige
en
werkmethode :: alleen
en werkmethode
alleen in
in de
de maat waarin
wil
hem doen
doen leven,
waarin hij
hij
wil worden,
worden, kan
kan hij
hij hem
leven, en
en in
in de
de maat waarin
van de
de heiligheid
heiligheid moedwillig
moedwillig afziet,
afziet,pleegt
tegenover zijn
zijn heiheipleegt hij tegenover
bedrog. Meer
Meer dan anderen hangt daarbij
daarbij de
de kunkunlige
lige verraad en bedrog.
de romanschrijver,
romanschrijver, af
af van zijn tijd. En
stenaar, dus ook
ook de
En wanneer
wanneer
een geslonken
geslonken geloof in zich
zich draagt,
draagt, zodat
zodat de
de mensen
mensen
de tijdgeest een
met verstompte zintuigen
zintuigen rondwandelen
rondwandelen in
in een
een veel
veel minder
mindergroeigroeiende en bloeiende,
spontaan legt
legtde
deartist
bloeiende, in
in een
een bedreigde
bedreigde wereld
wereld : spontaan
artist
dan in zijn held het eigen tijdsinleven neer. De eigen opstandig-danizjheltgdsinver.Dgopstandihet eigen
eigenuitzicht
uitzicht op
opredding,
redding,
heid, de eigen lauwheid
lauwheid en twijfels, het
de heilige
heilige beeld
beeld en
en bewerker
bewerker van
van
de eigen wereldvisie.
wereldvisie. Zo
Zo wordt de
zijn uitbeelder
uitbeelderzou
zou wensen,
wensen, dat
datverscheen
verscheenenengeschiedde.
geschiedde.
wat zijn
Wij noemden Maxence
Maxence van
het woord
woord
van der Meersch een moralist
moralist ;; het
is niet juist.
juist. Een
Eensociaal
sociaal hervormer
hervormer veeleer
veeleer:: méér
méér met de pen dan
door de actie.
actie. Geen
Geen revolutionnaire
revolutionnaire bitterheid,
bitterheid, geen
geen dweepzucht
dweepzucht ;;
stevig evenwicht,
evenwicht, en,
en,tegenover
tegenoverwantoestanden,
wantoestanden,een
een. spoedig
spoedig
een stevig
ontvlamde verontwaardiging.
verontwaardiging. Ineens grijpt
grijpt hij
hijdan
dan koorden,
koorden, maakt
maakt
een zweep
zweep van,
drijftwisselaars
wisselaars uit
uitden
dentempel.
tempel. Uit
UitGods
Gods
er een
van, en drijft
want deze
deze ziener
ziener bevroedt
bevroedt hoe
hoe Gods
Gods onmiddellijk
onmiddellijk inwerinwertempel ; want
tempel
het mensdom
mensdom polariseert
polariseerten
enverdeelt
verdeelt: :degenen
degenendie
dieGod
Godbeminbeminken het
tot het
hethaten
hatenvan
vanzichzelf
zichzelf; degenen
; degenendie
diezichzelf
zichzelfbeminnen
beminnen
nen tot
tot
tot het
het haten
hatenvan
vanGod.
God. Een
Eenbewogen
bewogen ziener,
ziener, wien
wien de
de bovennatuurbovennatuurliefde voorkomt
voorkomt als alpha
alpha en
en omega
omega;
eenzwaartillend
zwaartillend gelijke liefde
; een
profetisch veroordeelt
veroordeelt of
ofbezielt.
bezielt. Een
Eenhaastig
haastig
weldenaar, die nogal profetisch
ook, die wél veel
veel informatie opstapelt
opstapelt ;; die
die vrij
vrijwillekeuwillekeuwerker ook,
rig toch
toch en
en slordig,
slordig, door
door alles
alles heen,
heen, het
het eigen
eigen inzicht
inzicht - zelfs de
de
grillige voorkeur of
of den
den spontanen
spontanen afkeer
afkeer - involgt en uitwerkt.
UItwerkt.
Zo is de laatste biograaf
biograaf van
van La
La petite
petite Sainte
SainteTT/1,é'l'èse.
hérèse.
.
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Als geprikkeld verwerpt hij de wereld-vreemde zoeterigheid,
waarmee het sterke Teresia-karakter te vaak was doorweekt. Maar
wanneer hij, boven de zalvend-bewonderende Carmel-traditie, de
sensationele onthullingen verkiest van Ubald d'Alencon en L. Delarue-Mardrus, dan geeft hij, voor het minder goede, het allerbeste
toch prijs ; dan gaat zijn betoog noodzakelijk op een aanval gelijken, minstens op een strenge terechtwijzing. Voor den romanschrijver was de lust tot dramatiseren te groot. Hij, de strijdbare,
maakt heiligheid en strijdbaar zelfvergeten synoniem : neemt hij
niet den grondslag voor het gebouw ? En hij, de breed-sociale, die
onder de zedelijke verwording het meest moet lijden, voelt voor
deze wereld in ontbinding steeds intenser de behoefte aan gekruisigde offerzielen. Teresia dan, de sterke, de strijdbare-metden-glimlach, de vervolgde tot in den dood en daar triomferend :
zij is de offerende heldin die ons, genietenden, zuiveren moet en
verheffen, en . ja, niemand beter dan de schrijver van Corps et
ámes kon haar zo tekenen.
Achteraf gezien ware het bijna verwonderlijk, zo Maxence van
der Meersch niet over Teresia had geschreven, gelijk hij het deed.
Met zijn persoonlijke opvattingen zelfs van hygiënisch leven en
weinig voedsel gebruiken. Maar toen hij, van de hedendaagse toestanden en strekkingen uit, de gehele heilige doorpeilen wilde en
omvangen, kwam hij van den « weg der loutering » niet los: De
weg der verlichting, die der eenmaking leken niet te bestaan. Zonder het te willen, nam hij diepten en hoogten weg ; het kind-zijn.
van God werd, licht geschakeerd, een tragische trouw bij een akelig lot Maar welke tegenspraak dan tussen woord en werkelijkheid ! Hoeft het kind niet te stoeien, te spelen, onbezorgd te glimlachen, te flikflooien, de eigen gebreken zelfs aantrekkelijk te maken om zich veiliger behoed te weten ? Het dichterlijke, het speelse, het diep-menselijke van elke heiligheid
van Teresia's bijzonderen geest vooral
beschouwde de auteur te weinig ; op
deze leemte monden tenslotte al de andere gebreken uit van zijn
arbeid.
Het kind-zijn van God is niet alleen een morele gehechtheid,
ongeschokt en veilig ; het is, daarboven uit en veel moor, een
psychologische houding : kind zijn. Spelen namelijk en vertrouwen.
Spelen ! Wie beschrijft, tussen ouders en kind, de band en de
verhouding ? Glimlachen en zuur kijken, zich verbergen en te
voorschijn springen als een boeman, scheldwoorden als troetelnaampjes, plagen en strelen, vermanen en prijzen, ernstig nadoen
en uitbarsten in pret... : het veelvuldig betuigen van een allerblijdste liefde ! Een inspirerend beminnen, dat aanhoudend de maat
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doet
overlopen van een
een onverstoorbare
onverstoorbare vreugde
vreugde !! Het
Het kind
kind bij
bij
doet overlopen
zijn ouders is den koning te rijk ; de ouders bij het beminde kindzijnouders kgtij;deoursbhtmindek
kunnen, van levenslustig
levenslustig geluk,
geluk, hun
hun ernst
ernstnooit
nooitbewaren.
bewaren.
kunnen,
Vertrouwen!
kind is vader
vader de
de sterkste
sterkste man
man van
vande
de
Vertrouwen ! Voor
Voor het
het kind
aan moeders
moeders koesterende
koesterende genegenheid
genegenheid geeft het,
het, met
met
wereld, en aan
wereld,
gesloten ogen en knuistjes, zich
zich altijd
altijdweer
weerover.
over. Het
Hetlacht,
lacht,kraait,
kraait,
stamelt en bloeit open ;; het slaapt
slaapt in
in en
en ontwaakt,
ontwaakt, frazelt
frazelt en
en bidt,
bidt,
wordtdeugdzaam,
deugdzaam, altijd
altijdvertrouwend
vertrouwendgenegen
genegen
bedwingt
en wordt
bedwingt zich en
en weifelloos zeker.
zeker. Een
Een weelderig
weelderigontloken
ontloken bloem,
bloem, in
in een
eenheldere
heldere
serre waar, onder
onder de
de lentezon,
lentezon, geen
geen koude
koude wind
wind bij
bijkan.
kan.
van God
God :: deze
deze verhouding,
verhouding, speels
speels en
en ernstig,
ernstig, overoverKind
Kind zijn van
gave en genot, sterkte
sterkte en
en tengerheid,
tengerheid, kenmerkt
kenmerkt de
de kleine
kleine Teresia
Teresia; ;
doch
tijdperk van
van haar
haar leven,
leven,durende
durende
doch meteen vervallen, voor elk tijdperk
akeligheid
uitzichtloze beknelling.
kind weet
weet
akeligheid en
en uitzichtloze
beknelling. Voor
Voor wie
wie zich kind
van God, is, ook op de pijnigende
pijnigende aarde,
aarde, de
de hemel
hemelreeds
reedsbegonnen.
begonnen.
Deze zaligheid-bij-voorbaat,
zaligheid-bij-voorbaat, deze
proeve van
van godgoddeze onovertroffen proeve
delijk
metgenade
genade namelijk
namelijk en liefde
liefde -- heeft
heeft
delijk dichterschap
dichterschap- met
Meersch niet aangevoeld,
aangevoeld, niet
niet gesmaakt.
gesmaakt. Een
Een
Maxence van
Maxence
van der Meersch
zin als volgende,
volgende, van Teresia
Teresia zelf,
zelf, kan
kan hem
hem maar
maar hinderen
hinderen:: ««Je
Je
ne vois pas
pas bien
bien ce
ce que
que j'aurai
j'aurai de
de plus
plus au
auciel
cielque
quemaintenant.
maintenant.Je
Je
verrai le
Ie bon
bon Dieu,
Dieu, c'est
c'est vrai
vrai ;; mais,
mais, pour
pour être
être avec
avec lui,
lui, j'y
j'ysuis
suis
verrai
déjà tout aà fait
fait sur
sur la
laterre
terre»
d'une áme,
ame, ch.
XII)..
(Histoire d'une
ch. XII)
» (Histoire
III

verkenning brengt
brengt ons
ons naar
naar hetzelfde
hetzelfdemiddelpunt
middelpunt
Elke nieuwe verkenning
terug:: de
de romanschrijver
romanschrijver hield de
de heiligheid
heiligheid te
te Iaag
laag;; hij
hij plaatste
plaatste
terug
zijn heilige niet
niet op
op de
de heldere
heldere hoogte.
hoogte. Niet
Niet minder
minder heldhaftig
heldhaftig en
en
volkomen, dan
getuigt, overwon
overwon zich
zich Teresia
Teresia ; maar
maar in
in
volkomen,
dan hij
hij het getuigt,
de straling
van een zon.
zon. De
De hemel
hemel staat
staat in
in dit
ditboek
boek niet
nietopen
open::
straling van
blauwen
wolken, sterren
sterren en maan,
maan, zon
zon en
en seizoenen,
seizoenen, dood
dood en
en
blauw
en wolken,
mist wel
wel geen
geendoel
doelen
enbestemming,
bestemming,
herleven.
zuivering zelf mist
herleven. De
De zuivering
maar onmiddellijke
dagende hoop.
is de
de nacht,
nacht,
onmiddellijke uitkomst
uitkomst en
en dagende
hoop. Het is
zonder iets
den dageraad.
dageraad. Niet
Niet minder
minder werd
werd zij
zij beproefd
beproefd;
zonder
iets van den
;
en vroeger,
vroeger, tot
totbrekens
brekenstoe.
toe.Maar
Maarvluchtige
vluchtigemomenten
momenten
méér zelfs en
van
intense vreugde
vreugde verdeelden
verdeelden de
in licht
licht en
endonker.
donker.
van intense
de tijden
tijden in
het kind
kind glimlachte.
glimlachte. En
En die
dieenkele
enkele
God
God vertoonde
vertoonde zijn
zijn gelaat
gelaat ; het
ogenblikken,
dagen en
en maanden,
maanden, leggen
leggen over
overalles
alles
ogenblikken, méér
méér dan lange dagen
kleur en
glans. Laten
Laten wij het
het zelfs
zelfstoegeven
toegeven :: niet
nietminder
minder mismiskleur
en glans.
bijna vervolgd.
vervolgd. Doch
Doch
schien
werd zij
zij miskend,
miskend, tegengewerkt,
tegengewerkt, bijna
schien werd
Teresia en haar
haar vervolgsters
vervolgstersademden,
ademden, gezamenlijk
gezamenlijken
eneensgezind,
eensgezind,
van vroomheid,
vroomheid, gebed
gebed en
en offer.
offer.God
Godbeminde
beminde
in denzelfden geest van
zijn kind,
kind, dat
dat Hem
Hem beminde
beminde;
beidespeelden
speelden met
metelkander.
elkander.Gods
Gods
; beide
delikate
voorkomendheid van
beproeving en
en zon
zon bij
delikate voorkomendheid
van regen
regen bij beproeving
vreugde, van de sneeuw bij de kleding en de tortel nabij de sterf-vreugd,answbijekldngtorabijesf-
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het steentje in de catakamer ; zoveel andere kleine gunsten
combe en de dubbele hostie, Pranzini en haar twee geestelijke
broeders ; de glimlach zelfs van Onze Lieve Vrouw en de verrukte gesprekken met Celine in 1887 : vele en veelvuldige tekenen,
eenvoudig en wonderbaar, zetten maanden van vereenzaming in
licht en gloed. Tot in het eindeloze deden zij de verlangens uitgroeien : het voortleven na den dood ; den rozenregen, die precies
neerdaalt gelijk hij was aangekondigd.
Teresia's leven, het grote wonder ! Een enige uitverkiezing
beproeving en troost ; eentonige jaren met vluchtige overgangen ;
een kort bestaan, overgevuld, driemaal hoger zich herhalend, tot
het brak door de wolken. Een uitzonderlijke genade voor al de
haren, die, ieder met eigen functie om haar geschaard, door elkander en gezamenlijk heilig werden. Een vernieuwing voor den Carmel, als belast nu met haar glorie en goed-doen en « weg der kleinen ». Een jeugdiger leven voor de Heilige Kerk, waar volmaaktheid en naastenliefde meer vanzelfsprekend worden, bevallig en
gezegend. Een weldaad voor het mensdom, door zoveel schoonheid
verlokt, gezuiverd en verheven... Teresia's leven ' en bestemming,
ongelooflijker en waarder dan het meest verbazende en diepzinnige
sprookje ; het ruimste weldoen van uit de smalste verborgenheid :
niet naïef-kinderlijk genoeg bezag haar de moderne romancier die
over haar schreef ! Door haar ontbloeien, op alle velden der aarde,
rode rozen : met recht onderzocht haar biograaf hun diepe worteling in vasten grond ; hebben we echter niet m éér aan de bloemen
zelf, geuren en kleuren in wind en lucht ?
In onze logge wereld, die óp wil en neervalt, verscheen deze
ranke gestalte, gezwind en gevleugeld, aan een rein-begenadigde
gelijk uit een middeleeuwse legende. Doch tot haar hoge helderheid
drong, uit moderne nevels, de blik van den romanschrijver niet
door : hij miste methode, geduld, stilte, overgave en onafhankelijkheid. Ach ! ook in zijn meest oprechte en onverschrokken vermaners ontbeert onze tijd het geloof dat bergen verzet. Dat de
bergen toch zouden verzet worden, geldt voor onmogelijk.
Lere ons de kleine heilige Teresia, door Maxence van der Meersch
gecreëerd, de onverbiddelijke zelfverloochening, het taaie vertrouwen. Doch niemand miskenne haar innigste wezen en bestemming : als Gods kind, met zon bekleed, te wandelen op onze wegen.
Aller ogen staren dan op naar dat licht, en aan den hemel buigt,
voor wie zien kan, de pralende regenboog van het nieuwe verbond.
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Revolutie
Hei
P. R.
R. B.
B.VOOR
VOOR100
100 JAAR
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door C.
C. de
de GROOT S.J.
S.J.
door

zijn tijd
tijdin
inschoonheid.
schoonheid. Wat
Watden
den gewonen
gewonen
De kunstenaar beleeft zijn
mens ontroert
ontroert tot droefheid
droefheid en
en tot
tot vreugde
vreugde opwekt,
opwekt, hem
hem tot
tot
mens
opstand aanzet
prikkelt, groeit
de geest
geest van
van den
den
opstand
aanzet of
of tot verzet prikkelt,
groeit in de
tot een
een nieuwe
nieuwe realiteit,
realiteit, waarin
waarinde
demenselijke
menselijkereacreackunstenaar uit tot
verstild tot
toteen
eenkunstwerk.
kunstwerk. Daarom
Daarom laat
laat een
een artistieke
artistiekerevorevotie isis verstild
ruïnes na,
na, maar
maar monumenten,
monumenten, die de geest
geest van
van de
de tijd
tijd
lutie geen ruïnes
vereeuwigen.
veruwign.
Engeland van vóór
vóór honderd
honderd jaren,
j aren, beleefde
beleefdezo'n
zo'nomwenteling
omwenteling
Engeland
op artistiek
artistiek gebied.
gebied. In
In 1848
1848 werden
werden er
erop
opeen
eententoonstelling
tentoonstelling
op
ingestuurd, die als
als signatuur
signatuur droegen
droegen:: P.
P.R.
R.B.
B.
enige schilderijen ingestuurd,
Op
zichzelf is
is een
eendergelijke
dergelijke ondertekening
ondertekening in
in Engeland
Engeland niet
niet
Op zichzelf
ongewoon,
achter zijn naam
naam een
een afkorting
afkorting
ongewoon, men
men houdt
houdt er
er van, om achter
in letters
letters te
te plaatsen,
plaatsen, die
die ons
ons nader
nader kunnen
kunnen inlichten
inlichten over
over het
het
beroep
liefhebberij, en wat
wat dies
diesmeer
meerzij,van
zij,vanden
denpersoon.
persoon.
beroep of de liefhebberij,
wel ingeingeOfschoon
Ofschoon niet
niet voor
voor iedereen
iedereen bekend,
bekend, zijn
zijn er toch altijd wel
wijden,
een verklaring
verklaring kunnen
kunnen geven
geven van
van die
die tekens.
tekens. Maar
Maar
wijden, die een
het merkwaardige
merkwaardige in
geval was,
was, dat
datniemand
niemand deze
dezeafkorting
afkorting
in dit geval
kende.
bijzonder op,
op, maar
maar toen
toen eeneenkende. Aanvankelijk
Aanvankelijk viel ze ook niet bijzonder
een onthulling
onthulling van
vande
deIl11maal de betekenis bekend werd, dank zij een
lustrated London
London N
ews, brak de storm los,
los, zowel
zowel tegen
tegen de
de schildeschildeNews,
rijen die de
de ondertekening
ondertekening P. R.
R. B.
B. droegen,
droegen, als
als tegen
tegen de
denieuwe
nieuwe
richting
deze werken
werken inluidden.
was het
het signaal,
signaal,
richting die
die deze
inluidden.P.P. R.
R. B. was
waaran
enkele jonge
jonge schilders
schilders elkaar
elkaar herkenden,
herkenden, idealisten,
idealisten, die
,die
waaran enkele
zich
hadden aaneengesloten
aaneengesloten tot
tot een
eenPrae-Raffaëlieten-Bond.
Prae-Raffaëlieten-Bond.
zich hadden
Als
jonge mensen
mensen waren
waren zij van
van aard
aard en
enaanleg
aanlegidealisten,
idealisten,
Als jonge
maar
als een
een blijvend
blijvend streven
streven zien
zien
maar deze
deze gave
gave der
der jeugd wilden zij als
brengen.
bloeien
nieuwe kunst,
kunst, die
die zij
zij zich
zichvoorstelden
voorstelden tetebrengen.
bloeien in
in de nieuwe
Prae-raffaëlisme
betekent voortaan
voortaan idealisme,
idealisme, een
een idealisme
idealisme dat
dat
Prae-raffaëlisme betekent
de
de waarheid
waarheid en
en eenvoud
eenvoud in
in de
de kunst verenigde, en de innerlijkheid
en leegheid
leegheid werden
werdenonverbiddelijk
onverbiddelijk afgewezen.
afgewezen.
liefhad.
liefhad. Imitatie en
Raffaël hun
hun
-Daarom
Daarom zouden
zouden de
de kunstenaars
kunstenaars van
van het
het tijdperk vóór Raffaël
bezielend
bezielend voorbeeld
voorbeeld zijn.
Dante
vàn de
de nieuwe
nieuwe beweging,
beweging, vond
vond
Dante Gabriël
Gabriël Rossetti,
Rossetti, de
de ziel van
voor
idealen en
van zijn
zijn medestrijders
medestrijders de
de juiste
juiste formufOl1lluvoor zijn
zijn idealen
en die van
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lering
een merkwaardige
merkwaardige parabel,
parabel, die
die het
het programma
programma ontontlering in een
van
vouwde,
vouwde, dat
dat zij
zij zich voorstelden te verwezenlijken. Ten tijde van
de Florentijnse vroeg-renaissance
-de
vroeg-renaissance leefde
leefde er
ereen
eenkunstenaar
kunstenaarChiaro
Chiaro
om bij
bij een
eenwereldberoemd
wereldberoemd meesmees,d'Erma.
d'Erma. Deze
Deze kwam
kwam naar Pisa, om
ter zich te bekwamen
bekwamen in zijn
zijn kunst.
kunst. Maar
Maar onder
onder zijn
zijn studietijd
studietijd
ontwaakte
zekere bewustzijn
bewustzijn:: Ik ben
ben de
de meester
meester van
van
ontwaakte in
in hem
hem het zekere
forum der
der wereld.
wereld. In
In zijn
zijn ziel
ziel
:mijn
meester. Zo trad
mijn meester.
trad hij voor het forum
te schilderen
schilderen dat
datnog
nognooit
nooitgezien
gezien
leefde één groot verlangen :: iets
iets te
heteerst,
eerst,tot
totstralende
stralendeuitdrukking
uitdrukkinggebracht
gebracht
was,
nu, voor
voor het
was, en nu,
geest lichtte
lichtteop
ophet
hetbeeld
beeldvan
vaneen
eenmeisje,
meisje,een.
een kinwerd. Voor zijn geest
derlijk
ogen waren
waren peilloos
peilloos diep,
diep, en
en·om
om haar
haar
derlijk wezen
wezen nog.
nog. Haar ogen
slapen
de zon.
zon. Hij
Hij begreep,
begreep, dat
dat deze
deze jonge
jonge
slapen gloeide
gloeide de
de glans
glans van de
die
vrouw
vrouw zijn
zijn geweten
geweten was.
was. En
En zij
zij deelde
deelde hem
hem een
een geheim
geheimmede
mede; die
<opging
in de
de glans
glans der
der wereld,
wereld, kon
kon niet
niet binnendringen
binnendringen in
in het
hetdiepe
diepe
opging in
en schone
.en
schone geheim
geheim van
wendde zich
van het
het
van de
de kunst.
kunst. Hij
Hij wendde
zich nu
nu af van
zinnelijk schoon, en bedacht allegorieën, die
die diepte
diepte moesten
moestensuggesugg~
reren.
Maar het beeld bleef koud
koud en
en zielloos
zielloos onder
onder zijn
zijnhanden.
handen.
reren. Maar
Teleurstelling overviel
overviel hem.
het visioen
visioen: :
Teleurstelling
hem. Weer
Weer verscheen
verscheen hem
hem het
wil, en
enschilder
schilderhet
heteenvoudig.
eenvoudig.
«Schilder
« Schilderalleen
alleen wat
wat uw
uw hart wil,
alles, en
en God
God isis liefde.
liefde.Dien
Diende
demensen
mensendoor
doorGod,
God, met
met
God
God is in alles,
hand en ziel
hand
ziel ».
». Zij
Zij vroeg
vroeg hem
hem nu,
nu, haar
haar beeld
beeld teteschilderen,
schilderen, en
en
sedert
hem meer
meer in
in verwarring
verwarringbrengen,
brengen, want
want zijn
sedert dien kon niets hem
geweten stond altij d voor hem. Den kunstenaar Chiaro d'Erma
. Ermagewtnsodalijvrhem.DnkustaChirod'
zoekt men tevergeefs in
'Zoekt
in de
de kunstgeschiedenis,
kunstgeschiedenis, maar
maar D.
D.G.
G. Rossetti
Rossetti
gaf hier
hier een
een getrouw
getrouw beeld
beeld van
van zichzelf.
zichzelf. De
De schone
schone figuur
figuur van
van
het stralende kinderlijke
kinderlijke wezen dwaalt
dwaalt door
door zijn
zijn werk,
werk, verschijnt
verschijnt
in de
de verschillende
verschillende gestalten
gestalten van
van zijn
zijnschilderijen,
schilderijen,enenboeit
boeit.
hem
. hem
zijn gehele
'Zijn
gehele leven
leven lang.
lang.
De vinding van
van zo'n
zo'n symbool is voor
voor een
een nieuwe
nieuwe beweging
bewegingreeds
reeds
het eerste
eerste grote
grote succes
succes en
en de
devruchtbare
vruchtbare aanvang
aanvang van
van vurig
vurig bebegeerde overwinningen.
overwinningen. Dante
Dante Gabriël
Gabriël Rossetti
Rossetti vond
vondonmiddellijk
onmiddellijk
William Holman
Holman Hunt en
en John
John Everett
EverettMillais
Millaisgeestverwanten,
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wat den mensen onmiddellijk bevalt, en geen enkele inspanning
kost om te begrijpen en te genieten. Met dit laatste werd de strijd
ingezet tegen het gladde, geraffineerde, sentimentele werk van
oudere tijdgenoten, maar vooral ook tegen de academie. De academie met haar starre schema's, bloedloze figuren en vastgetrapte paden van aesthetische opvattingen, waar zelfs niet de
schoffel van de meest argeloze kritiek het ingewortelde onkruid
van verstarde ideeën mocht genaken, was voor deze jonge mensen, die streden tegen iedere conventie, een gloeiende ergenis. De
strijd was ingezet, en hij zou hevig zijn.
Maar hoe revolutionnair en vooruitstrevend de nieuwe richting
die zich hier aandiende, ook was, toch bestond er nog een band
die hen verbond met het voorgaande geslacht. Iedere jonge beweging heeft, ondanks alles, doorgaans toch zo'n contactpunt, dat
terug grijpt in het verleden. De impressionisten beriepen zich
op de kunst van de Japanners, Frans Hals en El Greco, om de
waarde van hun procédé te bewijzen. Voor de meedogenloze kritiek der Boers vond Multatuli nog genade. De katholieke Jongeren
verwezen naar het werk van Pieter v. d. Meer de Walcheren,
en putten uit de geestelijke rijkdom van den groten 19den eeuwsen katholiek Ernest Hello en den lateien Leon Bloy. Geen revolutie is absoluut nieuw of breekt met iedere traditie ! De band,
die de . P. R. B. bond met het voorgaande geslacht was de weinig
oudere schilder Ford Madox Brown (1821-93) .
Ford Madox Brown was een norse vrijbuiter met stuurse vikingerkop, vol vlagen van melancholie. Zijn idealisme bestond in
een hard, gewetensvol, ernstig realisme, zonder poze en ijdele gebaren. Zoon van een zeekapitein, boeide het beroep van zijn vader
hem niet voldoende. Hij gaf de zee prijs voor een schildersatelier.
Voortaan leefde de herinnering aan « het barre en verrukkelijke »
water nog slechts voort in de zware weemoed van zijn schilderijen. De sombere nostalgie dreef hem tenslotte ook tot zelfmoord.
In Antwerpen had ' hij gestudeerd op het atelier van den historieschilder Leys, later bij Wappers. Hier ontving hij vele wijze
lessen in historisch arrangement, couleur locale, de pathetische
expressie-mogelijkheden van het model, kortom in deze omgeving
verzamelde hij heel de geestelijke bagage, die in de vorige eeuw
een historieschilder moest mee torsen door zijn leven. Maar toen
hij als zelfstandig schilder voor zijn schildersezel stond, vergat
hij op eenmaal heel de middeleeuwse fantasie-wereld van zijn
meesters, de toneelrequisieten incluis, en hij schiep het aangrijpende werk : « Christus wast de voeten van Petrus », een schilderij, rauw en grimmig als de noordwesterwind. Zijn idealen
formuleerde hij aldus : « De kunst heeft haar eigen schoonheden,
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toch steeds weer opnieuw hun eerste en onvervalste idealen illustreerden en beleden.
't Verwondert ons wellicht, dat het werk van deze kunstenaars
in hun tijd zo'n storm van verzet en kritiek lossloeg. Wij vinden
deze kunst zo typisch Engels, bijna klassiek. Ze heeft niets uitdagends voor onze smaak. Inderdaad, maar vergeten wij niet,
dat onze smaak en ons oordeel gevormd zijn ook aan de werken
van deze omstreden meesters.
Zo gaat het doorgaans, en dit is o. a. ook de reden, waarom
latere geslachten vaak milder en begrijpender oordelen over een
kunstzinnige revolutie, dan de tijdgenoten van zo'n beweging.
Wanneer de eerste stormen geluwd zijn, begint onze sensibiliteit
zich aan te passen aan het nieuwe. Dit gebeurt oncontroleerbaar,
maar zeker. En in dit proces spelen natuurlijk de nieuwe kunstuitingen een belangrijke rol. 't Is dan ook heel goed mogelijk,
dat men na 50 of 60 jaren de moderne religieuze kunst, van onze
tijd, als klassiek aanvaardt, ja, dat men zelfs een eigen stijl ontdekt in de chaos van het heden.
De eerste volgelingen van de nieuwe beweging waren stuk voor
stuk boeiende persoonlijkheden. Het enthousiasme, dat iedere
nieuwe beweging moet bezitten om te kunnen slagen, en zich te
handhaven tegen verzet en tegenslag dat onvermijdelijk komt,
was vlees en bloed geworden in den leider van de jonge groep,
Dante Gabriël Rossetti (1820-1882) . 't Is merkwaardig dat een
der verrassende perioden der Engelse kunst werd bezield door
de afstammeling van een Italiaansen vader en een Engelse moeder ; zuidelijk enthousiasme en noordse melancholie vermengden
zich in dezen man, en deden rusteloze fonteinen ontspringen van
brillante gedachten, geestrijke invallen, en smaakvolle uitdrukkingsmogelijkheden. Vanaf zijn vroegste jeugd was hij vertrouwd
geraakt met de grote figuren van de wereldliteratuur, en de
naam die zijn vader hem gaf, werd het symbool van zijn eigen
gloeiende liefde voor de poëzie. Hij was literator en kunstschilder
en deze dubbele begaafdheid nam de beweging die hij medestichtte, van hem over. De P. R. B. stond een schilderkunst voor,
waarin de literatuur leidend was, een soort programma-muziek,
met alle zwakheden die daaraan vastkleven, maar die h aar ook
zo bij uitstek disponeerde om de illustratie-kunst tot een hoog
peil op te voeren. Toch was D. G. Rossetti als schilder niet bijzonder belangrijk, al heeft hij ook op de beste momenten van
zijn leven aquarellen gemaakt die om hun stralend en brandend
coloriet d oor Ruskin werden genoemd « kostbare edelstenen der
miniatuurkunst ». De invloed die uitging van zijn persoonlijkheid
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op de nieuwe beweging was veel belangrijker. Zijn rijke fantasie
en bruisend levensgevoel, zijn vlammend enthousiasme en nobele
vriendschap bezielden de kleine groep van de eerste getrouwen,
en verzekerden hen de overwinning in de toekomst. Men heeft
opgemerkt, dat zonder Rossetti, Engeland geen P. R. B. zou beleefd hebben. Dit is zeker waar, en 't blijft ongetwijfeld zijn
eerste verdienste, maar daarnaast staat ook dat hij den Engelsen
geleerd heeft, wat hij in een van zijn vroegere literaire f anta
zieën zo liefdevol verdedigde : te schilderen met hand en ziel.
Het karakteristieke kenmerk van William Holman Hunt (18271910) is de trouw ; trouw aan de beweging, die hij eenmaal bijviel, trouw aan de waarheid van de objecten die hij te schilderen
ondernam, trouw aan de princiepen die hij verdedigde. Zijn serieuze liefde voor de waarheid voerde hem op reis naar het
Oosten, om daar in eigen sfeer en omgeving de voorwerpen te
bestuderen die zijn beelden uit Jezus' leven de couleur locale
moesten geven. Zijn liefde voor de « Fein-Malerei », misschien
een erfstuk van de Nederlandse afkomst zijner familie vond in
de minutieuze natuurgetrouwheid van het prae-raffaëlitische programma een bevestiging en aansporing. Zelfs is deze angstvolle
zorg voor het kleine ook zijn zwakheid geworden, zodat men hem
niet ten onrechte verweet, dat zijn geweten zijn ziel was. In zijn
kunst vindt men telkens terug de typisch Engelse liefde voor
het kind en het dier. Eén van de meest ontroerende schilderstukken van Holman Hunt is dan ook « De Zondebok », een verlaten
beest, uitgestoten in de uitgestrektheid der eenzame woestijn,
belast met de schuld van de mensen. De sfeer van dit werk is
niettegenstaande de profane voorstelling, een bokje verward in
doornenstruiken, innig religieus, vooral door de gedachte die dit
schilderij suggereert. Dit was het wat de P. R. B. wilde geven
kunstwerken met inhoud, literatuur als men wil. Ongetwijfeld,
maar dan literatuur die bewust gezocht en gewild werd. Zo heeft
Holman Hunt een vruchtbare bijdrage geleverd voor een nieuwe
religieuze kunst, die geen imitatie-barok, neo-renaissance of neogotiek was. Hij vond een originele uitdrukkingsmogelijkheid, dat
is_zijn. roem.
John Everett Millais (1829-1896) was per abuis verdwaald in
de P. B. B., of wellicht door het onweerstaanbare enthousiasme
van . Rossetti meegesleept. 't Was een vroegrijp. genie, : met een
uitgesproken talent voor schilderkunst, in wien de keus tussen
literatuur en beeldende kunst nooit tot een probleem werd, gelijk
bij , sommige andere . Prae-raf f aëlieten. Eenvoudig, natuurlijk,
warmvoelend mens, schilderde hij zoals de vogel; zingt ; !'t was.
hem een ,levensbehoefte. Voor : _een richting was hij• te ,onbevan
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pinakels boven de vensters, pinakels op de nissen der heiligen,
pinakels op kandelabers, pinakels op monstransen, pinakels op
cibories, pinakels op hostie-doosjes, pinakels op pinakels, zodat
men bijna zou menen, dat de pinakel het wezen van de gotiek is.
De Prae-raffaëlieten hebben het hartstochtelijk-beminde quattro-cento op hun beste momenten soms na-beleefd, maar dikwijls
kwamen zij niet ver boven het na-doen uit. Zij hebben ook te
vaak slechts een gedeelte van dit tijdperk gegrepen en begrepen,
zodat men bij hun werken steeds weer een heimwee gevoelt naar
de oorspronkelijke en onvervalste kunst van het quattro-cento.
De Prae-raffaëlieten verkozen de quattro-cento kunstenaars omdat zij zo'n rijk geschakeerd register bezaten : Gozzoli boeide
door zijn blijdschap, Ghiberti, Fra Angelico en Ghirlandajo vertederden door hun gracie en zachtheid, Orcagna overweldigde
door zijn verschrikkingen, Giotto vond men nobel en verheven,
in Massarcio vertoonde zich de eenvoud, vol waardigheid. Maar
hoe gracieus en liefelijk, voornaam, verheven en charmant de
schilderijen ook waren van Rossetti, Millais, Holman Hunt, Ford
Madox Brown en Burne Jones, tevergeefs zoekt men in hun werk
naar enige levensblijheid en vreugdevolle opgewektheid. Nooit
ontmoet men er enig spoor van verschrikking, van lugubere
dramatiek, die ons gemoed in hoge spanning houdt. Hun tragiek
verlamde tot melancholie en hun gracie spitste zich toe tot precieusheid. De pathos van Rossetti's jeugdwerken verwerd onder
de slagen van het harde leven, tot een exaltische koorts in zijn
latere schilderijen. De forse stroom van Brown's en Rolman
Hunt's aandrift verzonk in het korrelige zand van hun onvruchtbare pedanterie. Millais vergat volledig zijn P. R. B. princiepen.
Het beslissende oordeel over de vitale kracht van het quattrocento en die van zijn navolgers, de P. R. B. wordt wel geleverd
door het feit, dat uit de Italiaanse vroeg-renaissance als volle,
rijke vruchten ontbloeiden, Michel-Angelo en Raf f aël, terwijl de
P. R. B. tenslotte uitliep op de « fin de siècle » kunst, tere vruchten van broze pracht, fragiel als de schoonheid van het najaarswoud. Maar met dit alleen te constateren, zouden wij de P. R. B.
groot onrecht aan doen ; zij vertegenwoordigt ook een positieve
waarde. Dostojewski heeft beweerd dat de moderne Russische
psychologische roman in kiem aanwezig is in de beroemde novelle van Gogol : « De Mantel ». « Wij alien komen voort uit
de Mantel ». Welnu, mutatis mutandis, kan men zeggen, t&at de
moderne Engelse sensibiliteit in kern vervat is in de beweging der Prae-raffaëlieten, en daar zijn oorsprong vindt. De
invloed die zij uitoefenden op de kunst van tijdgenoten en van
die na hen kwamen, bewijst dat hun beweging voldeed aan het
-
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heimwee van een tijd ; zo werd hun betekenis belangrijk. Vooral
blijkt hun invloed op het terrein van de decoratieve kunst. Daarnaast staat als even geslaagd streven : de schone hernieuwing
van het boek. Zonder de P. R. B. is het prachtige werk van
W. Morris en Walter Crane niet denkbaar. Zij hebben het sombere leven met hun kunst verfraaid door de edele praktijk van
het kunstwerk in het dagelijkse leven te brengen. Door de bijdragen der P. R. B. tot versiering van huis en haard mocht de
Engelsman met nog meer nobele trots verzekeren : « my home
is my castle ».
Daarnaast staat dan het pogen om het boek, ook optisch, te
maken tot « a joy of ever ». Er loopt een lijn, regelrecht van
Rossetti, over Burne-Jones en Beardsley, tot op onze dagen, en
die lijn wordt gemarkeerd door de uitgave van prachtig verzorgde boekwerken. De literaire traditie van de P. R. B. vond
hier een roeping, en zij was getrouw.
Omtrent het einde van de l9de en het begin van de 20ste eeuw
heeft practisch iedere illustrator in Engeland de invloed ondergaan van A. Beardsley, en ook velen buiten Engeland. Voor ons
land wil ik slechts noemen Prof. Derkinderen en Prof. R. N.
Roland Holst. En deze invloed is nog niet uitgestorven ! Slaat
men nog heden een geillustreerd modern Engels boek open, dan
treft steeds weer de voorname distinctie en edele smaak, die uit
zo'n werk spreekt. De geest van William Morris en Walter Crane
leeft nog, en daarmee ook de invloed der Prae-raffaëlieten. Inderdaad, de P. R. B. heeft niet tevergeefs voor haar idealen gestreden.

Hei katholieke
Het
katholieke Leven in
in Tsjechoslowakije
door A.
A. TAYMANS
door
TAYMANS S.J.

De oppervlakkige bezoeker
bezoeker van Tsjechoslowakije kan
kan niet
niet goed
goed
de tegenstellingen
tegenstellingen op religieus gebied,
gebied, die in
in dit
dit
wijs worden
worden uit de
land
blijkbaar ongestoord
ongestoord samenleven.
Westerlingen is
is
land blijkbaar
samenleven. Voor
Voor ons Westerlingen
het een verrassing, die
die mensen
mensen met geestdrift
geestdrift te
tehoren
horen zingen
zingeninin
de volle
volle kerken,
de
kerken, terwijl de diepe
diepe klanken
klanken van hun
hun slavische
slavische taal
taal
den Heer
Heer opstijgen.
opstijgen. De
De ZonZonmet de wierook
wierook van
van het altaar naar den
dagsmissen
en te
teBratislava
Bratislava(hoofdstad
(hoofdstadvan
vanSlowakije)
Slowakije)
dagsmissen te Praag en
druk bezocht.
bezocht.Te
Te Praag
Praag wordt
wordt er
er sinds 1940
1940 in
in
zijn ongewoon
ongewoon druk
twee kerken van de stad elke dag om 19.30 mis gelezen
gelezen ::'s's Zondags
Zondags
vindt men daar geen vrije plaats.
plaats. In
In de
dekerken
kerken zitten
zittende
demensen
mensen
overal : op banken,
maar ook
op de grond, of
ook eenvoudig
eenvoudig op
of met
met een
een
overal
banken, maar
altaar :zozokan
kanmen
mensoms
somseen
eenhandtas
handtas
knie
knie op
op de
de trede
trede van
van een
een zij
zijaltaar
of een
een kerkboek
kerkboek in het
het midden
midden van
vande
deruimte
ruimtevoor
voordedeCommunieCommunieeigenaars aan
aan de
de H.
H. Tafel
Tafelzitten.
zitten.
bank
terwijl de eigenaars
bank zien
zien liggen,
liggen, terwijl
missen gaan
gaan veel
veel devote
devote mensen,
mensen, ook
ook mannen,
mannen, bij
bij
Voor
Voor en na de missen
hun geliefkoosde heiligen
heiligen bidden.
bidden.
van het religieuze
Die spontaneïteit
spontaneïteit van
r.eligieuze volk
volk komt
komt ook
ook buiten
buiten de
de
kerken
dikwijls hebben
hebben wij niet
niet gezien
gezien dat
datook
ook
kerken tot
tot uiting : hoe dikwijls
heren een
maaktenop·
op straat
straat of
of in
in de
de tram,
tram, terwijl
terwijl
heren
een kruisteken
kruisteken maakten
En toch
toch kan
kan men
men niet
nietontkomen
ontkomen aan
aan
zij een
een kerk
kerk voorbijgingen.
voorbijgingen. En
de indruk
indruk van een
een materialistische
materialistische stemming,
stemming, die
die door
door de
de drang
drang
economische heropleving
heel de
deaandacht
aandacht
naar economische
heropleving verwekt wordt :: heel
van het volk
volk gaat
gaat uit
uit naar
naar het
hetsucces
succes van
vanhet
hettweejarig
tweejarigProducProductieplan (1947-1948)
(1947-1948).. Overal
Overal hangen
hangen grote uithangborden
uithangborden en re
retieplan
dames
tot hogere
hogere productiviteit
productiviteit aan
aan te
te sporen,
sporen, en
en
clames om
om de
de mensen
mensen tot
week na week
week worden
worden de uitslagen
uitslagen van
van het
het Plan
Plan ininde
dekranten
kranten
week
op grote
grote plakkaten
plakkaten op
op het
het Wenceslasplein
Wenceslasplein meegedeeld.
meegedeeld. Heel
Heel dat
dat
of op
gedoe leidt de aandacht
gedoe
aandacht van het spirituele
spirituele af.
af. De
DeRussische
Russische propropaganda is er
er ook
ook algemeen
algemeen geaccepteerd
geaccepteerd ;; talrijke
talrijke winkels
winkels —
paganda
bOekhandels
gevenzich
zichuit
uitals
alsmedewerkers
medewerkersvan
vanRusland.
Rusland.
b
nekhandelsvooralvooral geven
Geen
Geen straat of men ziet er
er de
de rode
rode vlag
vlag met
met hamer
hamer en
en sikkel,
sikkel, geen
geen
maand gaat er voorbij
voorbij of
of er
er isisergens
ergenseen
eenRussische
Russischetentoonsteltentoonstelmaand
ling —
te Praag
Praag en
en in
ingrote
grotemate
mateook
ookteteBrno
BrnoininMoraMora- zo althans te
te Bratislava
Bratislava in
in Slowakije.
Slowakije. Al
Al ziet
zietmen
menhet
hetdagblad
dagblad van
van de
de
vië, en te
Volkspartij (katholiek) het ««Pravo
Lidu»
recht van
van het
hetVolkspartij(he)
Pravo Lidu
» (het recht
volk)
volk) in
in vele
velehanden,
handen, toch
tochwordt
wordthet
hetcommunistische
communistische ««Rude
Rude
Pravo
» (het rode
Pravo»
rode recht)
recht) nog
nogmeer
meergelezen.
gelezen. Maar
MaarKatholieken
Katholieken en
en
.

HET KATHOLIEKE LEVEN IN TSJECHOSLOWAKIJE 243

Communisten dat zijn namelijk de twee belangrijke antipoden
komen uiterlijk goed overeen, en priesters worden b.v. in de
V. R. 0. (Communistisch Centrum) allervriendelijkst en ongedwongen ontvangen. Trouwens de Communisten zeggen, dat ze
gunstig staan tegenover de godsdienst.
Wat zit er achter die uiterlijke manifestaties ? Welk diep leven
schuilt er achter die reacties aan de oppervlakte ? De communistische invloed is inderdaad zeer sterk zo niet overwegend
althans in het politieke en sociale leven. Ofschoon de katholieken
ongeveer 40 % van de bevolking van Bohemen en Moravië vertegenwoordigen, en 80 % van die van Slowakije, toch hebben de
Communisten de voornaamste posten in handen : de Ministeries
van Binnenlandse Zaken (met de beruchte po litie) , Financiën,
Landbouw, Arbeid en Sociale Voorzorg, Informatie en Propaganda, en Buitenlandse Handel. Bovendien is hun invloed beslissend in de twee ministeries, waarvan de Ministers tot geen politieke partij behoren, nl. Landsverdediging en Buitenlandse Zaken.
De voornaamste functies in het Leger zijn aan communistische
generaals toevertrouwd, en de onder-Staatssecretaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is eveneens Communist. De Volkspartij daarentegen, waar de meeste Katholieken in zitten, hebben
juist de ministeries van Techniek en Openbare Werken, Gezondheid en Posterijen. Elke partij is ook nog door een vice-president
bij de Regering vertegenwoordigd, maar de Minister President
is een Communist. Laten wij hieraan toevoegen, dat geen enkele
benoeming in de Industrie plaats heeft, of de V. R. 0. (Centrale
Raad der Syndikaten) wordt geraadpleegd, en men weet, dat de
V. R. 0. ondanks de pretentie buiten en boven de partijen te staan,
bij uitstek een communistisch organisme is.
Die toestand is het natuurlijke gevolg van de « Revolutie »
van Mei 1945. De Regering van Londen had zeer extremistische
plannen voor de Tsjechoslowaakse Economie van het land gemeed,
zocht contact met Moscou (waar o ironie die plannen op
raad van de meer ervaren Russen, en uit vrees voor een te hevige
reactie, verzacht werden) en kwam in het land terug, toen Praag
juist door de Russen was bevrijd ( 1 ) . Dan ontstond er een soort
revolutieroes, die het volk met verbijstering sloeg. In die dagen
werden de communistische ministers gekozen, trad de V. R. 0.
op, werd 60 % van de Industrie genationaliseerd, en de meeste
niet-communistische Industriedirecteuren afgezet en door Communisten vervangen. Toen wij eens tot een vooraanstaande com(1) Het is bekend, dat de Amerikanen Tsjechoslowakije aan de Russen overlieten, en dat
daarom, toen Patton Plzen in Bohemen bevrijd had, hij niet verder ging, om de Russen
de tijd te gunnen Praag te bevrijden.
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munistisch industrieel zeiden met welk een belangstelling wij de
proef » volgden, die de Economie van zijn land maakte (ni. de
nationalisatie der bedrijven) , viel deze ons in de rede : « Het
gaat niet om een proef, maar wel om een verwezenlijking, om
een definitieve vooruitgang. Indien men niet van tijd tot tijd een
besliste stap voorwaarts zet, zal men nooit vooruitkomen. Het
moet uit zijn met de vrijheidsopvatting, die wij van de Franse
Revolutie geërfd hebben. »
Dit komt nog in een ander voorbeeld tot uiting. Toen wij te
Zlin, in Moravië, de installaties van Bat'a bezochten, werden wij
bij uitzondering ofschoon wij priester waren in een van
de internaten toegelaten. Dit zijn grote moderne gebouwen, waar
de leerjongens, die de technische school volgen (van 14 tot 21 jaar
als zij willen) hun slaap-, studie-, speel- en eetzalen hebben. In
elk gebouw wonen er ongeveer 600 jongens. Op 500 meter afstand
staan de meisjesinternaten. Wij kwamen juist in het gebouw van
de oudste leerlingen, die zich in die dagen op hun z.g. Baccalaureaat
voorbereidden, en wij hadden de gelegenheid tot enkelen onder
hen op hun kamer een bemoedigend woordje te spreken : hun gezichten straalden onmiddellijk van blijde sympathie. Welnu wij
hadden juist vernomen dat, sinds 1946, geen enkele priester in
die internaten mag binnenkomen. Die schone, veelbelovende jongens, zo vatbaar voor een goed woord, zo rijk aan • geestelijke
mogelijkheden, want het waren kerels staan dus, van hun
14de jaar af, onder toezicht van communistische leiders, en krijgen een louter materialistische opvoeding : op twee stappen afstand de meisjes, die in dezelfde omstandigheden opgevoed worden. Er wordt hun wel tijd gegeven om de Zondagsmis bij te
wonen, maar zij moeten de toestemming vragen, en een andere
gemeenschappelijke oefening gedurende die tijd missen.
Men moet niet denken, dat de priesters de jonge arbeiders buiten de internaten bijeen kunnen roepen. Het is zeer lastig de j ongens te krijgen, omdat ook hun vrije tijd zo zeer door sport,
vergaderingen en ontspanning bezet is, dat zij geen ogenblik hebben om aan zich zelf te denken, of om naar andere kringen te
ontsnappen. Toen wij onze indrukken daarom bekend maakten aan
een van de leiders van de V. R. 0., een hevige maar zeer beleefde
Communist, waarm ee wij reeds veel gediscussieerd hadden, klonk
het antwoord heel beslist en eenvoudig : « Ja, dat is het systeem ».
De geest wordt daar systematisch gedood. De communistische
propaganda doet zich soms luidruchtig gelden. Op de eerste Mei
b.v. feest van de arbeid, werden massa's mensen op straffe van
boete gedwongen deel te nemen aan de communistische optocht,
om de « macht van de partij » te doen uitkomen. En in die optocht
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dienstleraar aan het gymnasium — die zich met de duizenden j onge arbeiders kan bezig houden. En in welke omstandigheden nog :
wij hebben hierboven vermeld, dat de toegang tot de internaten
aan de priesters verboden is. Het droevige gevolg is, dat de arbeiders, die nu zo intens door de materialistische leer bewerkt worden, bijna geheel aan zichzelf overgelaten zijn, en buiten de grote
internationale K. A. J. beweging staan. Deze is wel lekenbeweging,
maar de priesters zijn er onontbeerlijk om te stuwen en om te
leiden. Toen Kanunnik Cardijn op 18 April uit Weenen kwam om
enkele woorden te richten tot de vertegenwoordigers van de jeugdgroepen en vooral van de arbeidende jeugd, hoefde hij zich tot
de grote dikwijls herhaalde, bij ons bijna banaal geworden thema's
te beperken (nl. de arbeiders door de arbeiders bekeren, de schande
van de XIX eeuw is, dat de H. Kerk de arbeidersstand verloren
heeft enz.) om toch groot succes te behalen, en « nieuw » te schijnen. Wel een teken, dat de bezieling, die normaal van de priesters
moet uitgaan, afwezig was, en dat de Katholieke arbeiders nog
maar zeer rudimentair georganiseerd zijn.
En toch mogen wij niet pessimist zijn, integendeel. Er is, bij
de intellectuelen, een behoefte aan bewust diep geestelijk leven.
Het onderwijs op de 16 Universiteiten of Universitaire instituten
is ongeveer gebleven wat het vóór 1940 was, en er bestaan vier
faculteiten van Katholieke Theologie (Praag, Brno, Olomone, Bratislava) .
Een ander goed teken. Ter gelegenheid van het Jeugdcongres
van de Volkspartij (25 tot 27 Mei 1947) werd er een grote optocht
gevormd. Men telde meer dan 70.000 deelnemers alleen uit het
platteland ; vooral de jeugd van Moravië, de meest Katholieke
streek, kwam talrijk op, in nationale klederdracht en met frisse
geestdrift. Het was een echt succes, te meer omdat de deelname
totaal vrij was. Andere partijen waren er jaloers over, en hier
en daar werden er sabotage-pogingen gedaan. Dit Congres, het
eerste voltallige Jeugdcongres van een partij, zal waarschijnlijk
niet zonder invloed blijven op het verdere verloop van de binnenlandse toestand, en zal aan veel zwakken weer moed geven. Een
volksvertegenwoordiger van de Volkspartij (Katholiek) zei ons,
dat het de taak der Katholieken op politiek en godsdienstig gebied:
is geleidelijk de geestelijke wonden te genezen, die door de revolutieroes van 1945 het verbijsterde volk werden toegebracht. Zij
willen het volk weer het bewustzijn geven van wat het is. Oosters
door de taal, W es ters door de beschaving. Oosters noodgedwongen — door de nieuwe economische betrekkingen, maar Westers
door zijn godsdienst en zijn trouw aan den Paus van Rome. En
er is hoop, zo werd ons gezegd, dat de Katholieken in de hevige
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strijd winnen, dank zij het gezonde evenwicht, dat tenslotte toch
blijft leven in de diepten van de volksziel.
De Katholieken van Tsjechoslowakije leven aan de grens van het
Communisme. Als zij stand houden, zullen zij waarschijnlijk Europa voor het officiële materialisme behoed hebben. Als zij stand _
houden, bestaat een grote kans te meer, dat Rusland zich zal bekeren. En in Rusland is de sleutel tot al de Oosterse missiegebieden. Voor de toekomst van de Kerk in het Oosten is de religieuze
houding van Rusland hoogst belangrijk.
De Katholieken van ginder kijken naar ons, zij zoeken bij ons
voorbeeld, contact, gebed. Waarom zouden wij hun niet tegemoet
gaan ? Wij hebben priesters in overvloed en vrije scholen en een
eeuwenoude Katholieke traditie. Waarom zouden wij niet willen
inzien, dat die geestelijke schatten, waaraan wij te weinig denken, niet alleen voor ons gegeven zijn, maar ook voor andere volken ? Dat wij die schatten niet mogen vergooien, maar er voor
verantwoordelijk zijn tegenover de volkerengemeenschap, die én
op natuurlijk gebied, én vooral bovennatuurlijk, in het heerlijke
lichaam van Christus, alle mensen één maakt. Wij moeten onze
intellectuelen op geestelijk gebied bekwamen : wij moeten ons
gespecialiseerd apostolaat doelmatiger, reëler maken, onze priesters nog geleerder wensen.
En allen moeten wij bidden voor onze broeders, die in zo hachelijke omstandigheden voor het behoud van het Geloof in Christus
strijden, voor het geloof, dat de H. Cyrillus en de H. Methodius
hun eertijds brachten... ver in het Oosten, aan de grens van het
Communisme.
.

.

Ras Sjamra - Ugarit
SCHRIFT, TAAL EN LITERATUUR

door Prof. Dr R. De LANGHE

Politieke en militaire prestaties, of zelfs de schoonste ontwikkeling van de materiEHe uitrustillg, maken niet de blijvende
grootheid van een volk uit. Het beste van de geschiedenis blijft
ons onbekend, zolang we geen inzage krijgen in de intieme samenstelling en in de sociale verhoudingen van dit volk, in de gedachten die zijn evolutie bepaald hebben en in de eigenaardigheden
van zijn familiaal, sociaal en godsdienstig leven. Moderne historici
beogen dan ook vooral de antieke samenleving als kultuurgroeperingen te doen herleven.
Indien het enthousiasme rondom het onderwerp Ras Sjamra'Ugarit levendig blijft en ononderbroken, ook nadat de opgravingen
in 1939 moesten worden stopgezet, dan steunt dit niet op het
feit dat Ras Sjamra, archeologisch en historisch gezien, zeer
illteressante rUInes en voorwerpen aan het licht heeft gebracht.
Aan Ugarit's tempels en graftomben zou de orientalist niet bli.i'vend zoveel aandacht en studie willen schenken, - men denke
aan den stroom van literatuur in boeken en tijdschriften, waarbij
het duizendtal bereikt, zo niet overschreden is, - indien er niet
·de andere vondsten bij waren geweest. De grote verrassing was,
dat Ras Sjamra ons meer en beter bracht: een schrift, een taal
en een literatuur. Op deze drie gebieden was de nieuwe bijdrage
in waarlleid sensationeel. Natuurlijk, maar deze vaststelling hoeft
het genoegen over de vondst niet te verminderen. Ras Sjamra heeft
op die drie gebieden wellicht meer problemen gesteId dan het
tot nog toe heeft opgelost. Er zijn immers nog veel hangende
kwesties met de schriftvondsten van Ugarit verbonden. Voor de
zoekende wetenschap vormen deze slechts een bestendige prikkel
-en een welkome aanmaning tot voorzichtigeid in het uitwerken
van een synthese.
Vooree1"st bezorgde Ras Sjamra een totaal nieuw alphabetisch
.schrift. Andere vindplaatsen in Syrie en Palestina hadden ons
reeds vertrouwd gemaakt met schriftvondsten in verschiliende
.schrifturen, vooral in het Egyptisch hieroglyphenschrift en in
het Akkadisch spijkerschrift. Ook te Ras Sjamra waren de

RAS SJAMRA

-

UGARIT

251

geschreven documenten, op twee uitzonderingen na, Hethietisch
beeldschrift op een zegel en enkele Cretenzische of Cyprische
tekens op vazen en op een zilveren mapje, — in spijkerschrift
en in hiëroglyphenschrift. Het reeds lang bekende SumerischAkkadisch spijkerschrift is zelfs tamelijk sterk vertegenwoordigd ;
te Ugarit, zoals in de rest van Kanaän, was het algemeen gekend
en voor internationaal verkeer in gebruik. Maar daarnaast, en
dit was de grote revelatie van de opgravingen in 1929, vond men
tafeltjes, beschreven met een soort spijkerschrift, dat met het
klassiek Akkadisch schrift niet kon worden gelijkgesteld. De
COLOPHON VAN RAS SJAMRA :

{

TRANSCRIPTIE :
53 spr Elmlk sbnS,
Imd Atn pria rb
55 kb.nm rb nqdm
tey Nqmd mlk Ugr[t]
57 adn Trgb bel trmn

VERTALING :
53 Schrijver (van dit stuk was) Elimelek, van (de stad) Subban,
een leerling van Atn-prin, hoofd
55 van de priesters, hoofd van de herders,
uit (de stad ?) Tey. (Te dien tijde was) Niqmad koning van Ugarit,
57 de heer van - Yargab, heerser over Trmn.

eerste opgave gold dan ook het lezen van de teksten. Twee geleerden
vooral, Hans Bauer en Paul Dhorme, hebben met verwonderlijke
snelheid dit nieuwe schrift ontcijferd.
Het bleek een alphabetisch schrift te zijn, lopend van links
naar rechts,
twee tabletten zijn andersom beschreven in
4 spiegelschrift
waarbij de woorden meestal door een kleine
verticale streep gescheiden zijn. De meeste tekens zijn anders
van compositie dan de Akkadische en Babylonische van welk
tijdperk ook. Vooral de eenvoudige samenstelling is zeer opvallend. Enkele tekens bestaan slechts uit één of twee « spijkers »,
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stap van belang zetten, waarvan de geweldige kulturele betekenis ons gemakkelijk ontgaat. Egyptische hiëroglyphenschrijvers,
gewend aan het voorkomen van woorden, die maar één consonant
bevatten, waren wellicht in de gunstigste omstandigheden om
de revolutionairen sprong naar het alphabet-systeem te wagen.
Hoewel de Egyptenaren er zelf niet toe kwamen, meent men toch,
dat hun schrift het princiep zelf van een alphabet heeft laten
uitschijnen, dat door de Kananeërs zou worden doorgevoerd.
Wat echter de concrete tekens betreft, waarmee de geleerden van
Ugarit het princiep van het alphabetisme hebben uitgewerkt, is
de zaak oneindig meer delikaat. Men heeft verwezen naar de
oud-Babylonische lettertekens, naar de Zuid-Arabische lettervormen, naar het proto-Sinaltisch schrift en naar de nog duistere
Zuid-Palestijnse alphabetische lettertekens, als naar zoveel schriftexperimenten, die als prototype voor de Ugarietische tekens zouden kunnen doorgaan. Met meer aandrang nog brengt men in
dit verband het Phoenicisch alphabet naar voren, waarvan het
oudste klassiek monument de inscriptie van den sarcofaag van
koning Achiram van Byblos was. Al deze schriften, het Babylonisch natuurlijk uitgezonderd, hebben met spijkerschrift niets
gemeen. Het mag dan waar zijn dat sommige tekens te Ugarit
eenvoudig een transpositie in spijkerschrift blijken te zijn van
de klassieke Phoenicische lettertekens, men zou evengoed een
dependentie van het Phoenicisch schrift tegenover dat van Ras
Sjamra kunnen voorstellen. Een eerste taak is zeker definitief
uit te maken, welke van de twee systemen van alphabetisme het
oudste is. Dat ook hier verrassingen niet uitgesloten zijn, blijkt
uit het recente boek van M. Dunand, Byblia Grammata. Naast
documenten met pseudo-hiëroglyphisch schrift, een nieuwe
schakel in het streven naar een alphabet, zoals Dhorme meent te
kunnen bewijzen, publiceert de Franse auteur enkele phoenieische inschriften, die ouder blijken te zijn dan het schrift van
Ugarit. Maar opvallend en belangrijk détail, een mededeling
van den auteur die in het reeds afgewerkte boek werd ingeschoven, roept vele conclusies van het werk terug, en vooral de datering van sommige schriftstukken wordt aanmerkelijk jonger
aangeslagen. Ook dient aandacht geschonken te worden aan het
feit dat men, in dezelfde periode, op meerdere plaatsen in Syrië
en Palestina pogingen kan constateren van zoeken naar een
alphabet, wat er op wijst dat het in den drang van de ideeën van
dien tijd lag. Misschien heeft Ugarit zelf nog niet het laatste
gegeven van wat er te vinden is, of van wat uit het reeds
gevondene kan worden afgeleid. Een mogelijkheid, die voorlopig
zeker in overweging mag genomen worden, is dat het alph tbe-
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reeds bekende semietische domein als hulpbron aanbiedt, de betekenis niet te achterhalen, zelfs niet bij benadering. Het gebeurt
wel eens, dat de contekst een mogelijken zin suggereert. Maar
voor eiken Ras Sjamra-lezer is het zonder meer duidelijk, dat er
nog heel wat te doen overblijft. Telkens weer, bij het lezen van
een commentaar op een tekst, stuit men op vraagtekens, opengelaten woorden, eenvoudig getransscribeerde uitdrukkingen. Niet
de veelal slecht bewaarde tafeltjes dragen daar altijd schuld aan.
Nemen we b.v. de meer belangrijke documenten, als de mythologische of de legendarische, dan constateren we spoedig een
bonte verscheidenheid van meningen en vertalingen. Men is het
wel eens akkoord voor sommige woorden, zelden voor een heel
vers, praktisch nooit voor een gehele passage.
Aan vreemde woorden, Hethietische of Hurrietische, ontbreekt
het niet. Vooral voor ambten en functies blijken vreemde woorden in de taal van Ras Sjamra te zijn binnengedrongen. Voor
den kulturelen invloed dien de inheemse bevolking heeft uitgeoefend, is het daarbij treffend vast te stellen, dat de binnengedrongen uitheemse woorden aan de Semietische taal van het
land het meervoudssuffix hebben ontleend.
De innerlijke bouw van de taal van Ugarit, de morphologie
en de syntaxis, zullen nog geruimen tijd de aandacht van de
vakmannen vragen. Ondertussen beschikken we reeds over enkele
essais, die gelukt genoemd mogen worden. Misschien zelfs is al
het wezenlijke van een goede grammatica daarin behandeld, maar
détailvondsten kunnen heel wat interessante aspecten van de taal
en van haar plaats in de grote familie der semietische talen plots
in het daglicht stellen. Van speciale studies, aan het werkwoord
of het nomen te Ras Sjamra gewijd, is zeker nog veel te verwachten. Onlangs hebben we aldus de aandacht kunnen vestigen op
sommige woordvormen, waarbij een nomen in het enkelvoud den
mysterieuzen uitgang —m vertoonde. Dat dit niet een meervoudsuitgang is, maar een suffix dat de rol van een gewoon voorzetsel
overnam, menen we voldoende aangetoond en bewezen te hebben,
onder meer door verwijzing naar gelijksoortige gebruiken in de
Kananese glossen van Amarna en in den Bijbel, waar dergelijke
vormen als archaïstisch werden op zij geschoven en verwaarloosd ( 1) . De continuïteit van de taal van Ugarit met deze van
Kanaan en van Palestina, is daarmee toch een schakeltje rijker.
De vraag tot welke semietische groep de taal van Ugarit moet
gerekend worden, roept een zeer ingewikkeld probleem op. Het
brengt ons geen stap verder en het zweemt naar een faciliteitsTh.

(1) R. De Langhe. L'enclitique canonéenne -- m(a),
Lefort), 1948, blz. 89-111.

in Le Muséon, t. LIX (Mélanges
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oplossing, deze taal eenvoudig naar de vindplaats Ugarietisch
te noemen. Haar verhouding tot de Kananese en Aramese groepen
dient in elk geval afgewogen en berekend te worden. Het dertigtal
der alphabet- tekens vertoont een zekere analogie met het Arabisch, dat ook nog enkele andere kontaktpunten met het Ugarietisch bevat ; de phonetiek en bepaalde eigenaardigheden van de
vormleer doen aan Kananees denken, of anderzijds aan het
Aramees, terwijl voor den woordenschat de handboeken van alle
semietische talen met vrucht worden aangewend. Men is het er
over eens, dat de taal van Ras Sjamra tot de west-Semietische
groep behoort. Mag men hierbij in overweging nemen, dat de
taal van Ugarit de brug zou vormen tussen de Kananese groep
in wij deren zin, -- het Kananees, het Phoenicisch, het Hebreeuws
en het Moabitisch, -- en de oost-Semietische talen, die door het
Assyrisch en het Babylonisch vertegenwoordigd zijn ? Bij een
eventueel bevestigend antwoord zou een oplossing gemoeid zijn
van het hangende vraagstuk der taal van Amurru, één der voorlopige « onbekenden » uit de oriëntalistiek. Misschien brengen
de teksten van Mari dit probleem een stap nader bij de oplossing.
Maar het is wel aanlokkend de afwijkingen van het eigenlijke
Kananees in de taal van Ugarit als zovele eigenaardigheden van
Øe taal van Amurru voor te stellen. Doch de verhouding tussen
oud-Aramees en die taal van Amurru, verhouding die evenmin
bepaald is, moet dan ook ter sprake komen.
Met zijn schrift en zijn taal leverde Ras Sjamra ook een nieuwe
« literatuur »>. De armoede aan schriftvondsten, vooral dan van

Tangere teksten, in het oude land van Kanaän, werd te diep
als een teleurstelling aangevoeld, om niet aanstonds de belangstelling van alle oriëntalisten, en vooral van de biblisten, op de
literatuur van Ugarit te concentreren. Voor de bestudering van
r de kananese kultuur vormen deze documenten de voornaamste
rechtstreekse bron, terwijl ze, als studie- en illustratiemateriaal
voor den Bijbel, van groter belang geacht worden dan de brieven
van Amarna en de hethietische teksten van Boghaz-Kói. Het gaat
om een 170 kleitafeltjes van groter of kleiner formaat, met 5400
regels tekst. Niet alle documenten zijn echter ongeschonden
bewaard gebleven, en zelfs op de best leesbare zijn vele woorden
en soms gehele lijnen afgebroken of uitgewist.
Naar hun inhoud kan men de teksten over verschillende rubrieken indelen : mythen, epen of heldengedichten, hymnen., liturgieën en cultusregelingen, offerlijsten, naamlijsten van goden,
van steden en dorpen, van beroepen, van handelsgoederen, van
.schepen en wagens, van maten en getallen, opschriften op wapens,

RAS SJAMRA -- UGARIT

257

zegels en gedenkstenen, recepten voor paardengeneeskunde, schooloefeningen. Dat lijkt dus wel een zeer interessante verscheidenheid te zijn. Bij nader inzicht echter, juist omwille van hun soms
duistere inhoud, zijn een groot aantal stukken toch weer teleurstellend. Over de betekenis van andere wordt nog vinnig gediscussieerd. Indien we het willen beproeven aan te tonen welk soort
gegevens ons door de tafeltjes wordt verstrekt over de activiteit
van dit antiek kultuurcentrum, dan doen we het best achtereenvolgens de administratieve, de mythologische en de legendarische
teksten te beschouwen.
Nemen we dan vooreerst de administratieve of officiële documenten. Het zijn gewoonlijk korte teksten, waarvan de inlichtingen
dadelijk geregistreerd en zonder veel discussie kunnen verwerkt
worden. Ze geven een beeld van de politieke organisatie en van
de sociale en economische verhoudingen te Ugarit. Tekent men
b.v. uit deze tabletten al de namen van steden op, dan krijgt men
een beeld van de uitgestrektheid van den geographischen horizon
van de bewoners van Ugarit. Vooral komt men dan tot de conclusie dat de stad Ugarit, in de jaren die den brand van 1365
voorafgaan, de metropool was van minstens 120 andere plaatsen.
Deze waren in de omgeving gelegen en vielen onder de rechtsmacht van den koning van Ugarit, die er belastingen inde en
ook de jonge mannen opeiste voor werken van algemeen nut of
voor militaire dienstplicht. In enkele gevallen kan men sommige
ugarietische dorpsnamen op een moderne kaart van Noord-Syrië
nog terugvinden. Andere tafeltjes, als de lijsten van tempelbedienden, van grondeigenaars, van olie- en wijndistributies aan
bepaalde personen, zijn van betekenis door de eigennamen die
er in voorkomen. Van meer dan duizend personen, zowel uit de
hoofdstad als uit de meer landelijke woonplaatsen, kunnen we
aldus de identiteit nagaan. De conclusie van dergelijk onderzoek
is niet alleen voor haar zelf interessant, maar ook voor de geschiedenis van de stad en het koninkrijk. De bevolking van Ugarit
blijkt immers zeer cosmopolitisch geweest te zijn. In alle range n
en standen worden twee goed onderscheiden ethnologische groepen
aangetroffen : de autochtone semietische bevolking en de geïmmigreerde Hurrieten en Aziaten. Wellicht zijn deze beide laatsten
tijdens de Hyksos-periode in het rijk binnengedrongen. Ook de
namen van ambten en ambachten, hoewel de verklaring van vele
termen duister blijft, geven een belangwekkend uitzicht op de
sociale toestanden van dien tijd. Het is geen anachronisme reeds
te spreken van echte corporaties. Andere teksten, te oordelen
althans naar de opgesomde waren en de genoteerde berekeningen,
stammen uit het handelsverkeer. Tenslotte, en dit is te allen

.
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tijde een belangrijk literatuursoort, zijn er ook enkele brieven
bewaard. Vernemen we van Talmayanu slechts, dat hij bekommerd is om den toestand van zijn moeder, de koningin van Ugarit,
dan hebben we daarnaast ook het zeer belangrijke en reeds vermelde schrijven van Niqmad aan Suppiluliuma, waarin de vorst
de geschenken opsomt waarmee hij zich de welwillendheid van
het koninklijk hofpersoneel van de Hethieten wil verzekeren.
De mythologische en liturgische teksten, minder rechtstreeks
te verwerken en aan zeer uiteenlopende verklaringen blootgesteld,
behandelen de godenwereld van Ras S j amra en bepalen de onderlinge verhoudingen tussen de verscheidene godheden. Typisch zijn
reeds de benamingen die aan deze documenten werden gegeven
« de cyclus van Aleïn-Baal en Mót » (AB) , die minstens zeven
tabletten omvat ; « de geboorte van de liefelijke en schone goden,
Sjachar en Sjalem » (SS) ; « de jachtpartijen van Baal en Houd »
(BH) ; « de hymne aan Nikal en aan de Kosj arót » (NK) ; « de
Rephaïm » (Rp) . Indien we ook hier een zeker klassering willen
toepassen, dan kunnen we het best een onderscheid maken tussen
de hymnische poëzie (SS en NK), misschien een verzameling van
hymnen en acclamaties die bestemd waren voor een bepaald liturgisch, cultueel feest, en de grote mythologische verhalen, gecentreerd rondom de hoofdfiguren van Baal, Anat en de Rephaïm.
Het is echter niet zo eenvoudig de hoofdthemata aan te duiden
van al deze mythologische gedichten, noch de rol te bepalen die
elke godheid in het ugarietisch pantheon innam. Er is nog heel
wat werk vereist vooraleer men de juiste toedracht van elke
tekst zal kunnen achterhalen en de plaats in het ensemble van
de mythologie van Ras Sjamra. Om maar één aspekt van deze
lastige opdracht te illustreren, kunnen we even ingaan op de
mythe van Aleïn-Baal (AB) . Tot dit groot complex behoren de
tafeltj es die aangeduid werden onder de volgende afkortingen
I AB, I* AB, II AB, III AB, IV AB, V AB, VI AB, en waarschijnlijk ook, BH. De volgorde in den loop van het verhaal is
echter zeker niet deze die door de afkortingen wordt aangeduid
Men onderscheidt tegenwoordig een hoofdcyclus en enkele bijkomende verhalen, die de res gestae, de heldendaden van Baal en
Anat zouden bezingen. Tot het fundamenteel verhaal zouden
behoren : V AB + VI AB + II AB en ook I* AB -I- I AB, terwijl
IV AB (« Baal en de koe »), BH (« Baal en de vreters ») en
III AB (« strijd en overwinning van Baal op Zbl-Ym ») zoveel
intermezzo's zouden zijn die de persoonlijkheid van Baal moeten
onderstrepen. Blijven we thans bij de hoofdthemata van den
Baal-cyclus, dan dienen volgende motieven naar voor gebracht :
de voortdurende rivaliteit tussen Baal, god van de lente en van

.
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den regen, en Mót, god van den zomer en van de alles verschroeiende hitte ; de eeuwige afwisseling van hun bewindsperioden ; het verband tussen den strijd van Alein-Mot en de geregelde opeenvolging der seizoenen en vruchtbaarheidsperioden ;
de niets ontziende inspanningen van Baal om een eigen « huis »
(paleis of tempel) te bezitten. Hoe interessant deze literatuursoort ook moge zijn, men begrijpt zonder meer dat het niet
mogelijk is vooralsnog een synthese uit deze totaal nieuwe en
onvermoede elementen op te bouwen. Elke tekst zou aan een
minutieus onderzoek moeten onderworpen worden, en het is van
het grootste belang de juiste samenstelling en den oorsprong
van dit ingewikkeld pantheon, met vegetatie-, natuur- en sterrengoden, met zekerheid te achterhalen.
Naast deze mythologische hymnen en verhalen, vormen de
legendarische teksten een meer vatbaar materiaal ; menselijke
gebeurtenissen en gewoonten geven aan deze kategorie een ui tzonderli j k belang. In de « legende van Keret » horen we van een
koning uit de streek van Beyrouth, die zichzelf wil overleven
door een dynastie te stichten. Op aanraden van den oppergod El
gaat hij een vrouw zoeken te Udmu, een dubbelstad dichtbij het
meer van Tiberias, in Galilea, gelegen. Na allerhande moeilijkeden,
kan Keret de begeerde bruid verkrijgen, die hem den verlangden
troonopvolger zal schenken. Een andere legende, deze van Danel,
bespreekt vooral de lotgevallen van een koningszoon, Aqhat, een
vurig jager, die uiteindelijk bezwijkt als slachtoffer van de
onstuimige liefde die de godin Anat hem toedraagt, maar die
door dezen vermetelen sterveling niet beantwoord wordt. Velen
zullen niet zonder meer met deze verklaring van de twee legenden
akkoord gaan. De eigenlijke inhoud ervan s ta at ook na een eerste

lezing niet helder voor den geest. Ras S j amra, we noteerden het
reeds, is een domein waar omheen nog lang zal worden gepolemiseerd.
In verband met de teksten van Ras Sjamra-Ugarit moet nanatuurlijk gewezen worden op de overal opduikende neiging, die
niet altijd wetenschappelijk verantwoord is, om parallellen te
ontdekken met het Oude Testament. Mogen we in dit verband
de verwittiging van Edison in herinnering brengen, die er op
wees dat zijn succes te danken was aan « één procent inspiratie
aangevuld door 99 % transpiratie ». Voor de verhouding Ras
Sjamra - Bijbel gaat men wel eens omgekeerd te werk, zodat . veel
parallellen, vooral deze die in het eerste vuur van de ontdekkingen
werden voorgesteld, na ernstig onderzoek, voor 99 % blijken
te berusten op loutere « inspiratie », in casu de inbeelding. Niet
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van lapis-lazuli ; haar oogleden als een beker... Mocht ik mij in
den glans van haar ogen verblijden ». Daarbij komt, dat de meerderheid van de poëtische teksten van Ras S j amra een rythme
vertoont, dat veel gelijkenis biedt met dit van de poëtische bladzijden van den Bijbel.
2. Nog een verre echo van de roepstem uit het Zuiden menen
we te horen doorklinken in de zangen van Ugarit. De teksten
zijn vrij arm aan historische reminiscenties. Maar omdat in de
legende van Keret de namen van Tyrus en Sidon bekend zijn, en
omdat de geographische horizon van het Keret-verhaal ons verplaatst naar de hoogvlakte van Galilea, terwijl bovendien de
mogelijkheid niet kan worden uitgesloten, dat ook de Danel-figuur
met de streek van Tyrus zou verbonden worden, is het een te
verdedigen hypothese, dat de semietische bevolking van Ugarit
afkomstig was uit de streek van Beyrouth en van daar uit, onder
leiding van Keret, naar het Noorden was uitgeweken. Doch misschien speelt hier meer dan 1 % inspiratie !
3. De hoge waardering van de koninklijke waardigheid is een
thema, dat in een Oosters kultuurmilieu minder verwondert. Het
komt er op aan de juiste schakering van deze hoogschatting te
vinden. De school van Upsala, steunend op religions-geschichtliche motieven, gaat, naar ons bescheiden oordeel, veel te ver in
de voorstelling van de koninklijk-goddelijke ideologie. Mogelijk
is toch, dat de koning slechts als de « eerste dienaar » van de
godheid wordt gedacht. Zo is het te Ugarit. Verder wordt in de
teksten met klem de sociale betekenis van het koningschap ingescherpt. En de ideale koning wordt ons afgebeeld in den persoon
van Danel :
« Danel gaat zetelen vóór de poort,
Onder de prachtige bomen, bij de openbare plaats ;
Daar laat hij recht wedervaren aan de weduwe,
Daar verdedigt hij het recht van het weeskind. »
Hoge opvatting van 's konings plicht. Een koning moet trouw
blijven aan die sociale opdracht, wil hij aan zijn heilige plichten niet te kort komen en zijn bevoorrechte plaats niet in gevaar
brengen. Een dramatische uitbeelding van dergelijke mogelijkheid wordt ons geboden in het tweede tablet van de legende
van Keret. De held is lijdend en moet sterven ; uit den mond
van zijn zoon vernemen we dan de reden ; niet altijd zou Keret
recht hebben laten wedervaren aan de weduwen, de wezen en
de verdrukten. Indien deze exegese juist blijkt te zijn, dan pleit
ze voor de grote menselijkheid van de opvattingen der Ugaritbewoners, waaraan ook een koning gebonden blijft.
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4. Een thema uit de belangstellingsfeer van alle volken en
alle tijden is dit van de vergankelijkheid van de aardse zaken
en vooral van het menselijk leven. Steeds weer, in oudere documenten, voelei we de drang naar en de zoekende bekommernis
om een beter leven. « Levensboom » en « levensplant » zijn maar
de zeer onvolmaakte beelden, waarachter de oude kultuurmens,
ook de auteur van Genesis, zijn onvoldaanheid over dit aards
bestaan tot uiting brengt. In deze atmosfeer kunnen ook de Ras
Sjamra-teksten toegelicht worden. De ganse mythe van den strijd
tussen Meit en Alein-Baal, die de wisseling der jaargetij den en
de jaarlijkse « verrijzenis » der natuur bezingt, is de uitbeelding
van één aspekt van dat gevoel van menselijke onvoldaanheid. Het
aanbod van de godin Anat aan Aqhat, den zoon van Danel, om
hem, indien hij toestemt in een gewaagd amoureus avontuur,
de onsterfelijkheid te bezorgen, brengt ons reeds op het domein
van het menselijk streven naar voortleven, naar onsterfelijkheid. In de legende van Keret schijnt dit thema dan ten volle
uitgewerkt. Bewust van zijn vergankelijkheid zoekt Keret voort
te leven in een opvolger : de perenniteit van de dynastie als
uitweg voor het probleem « leven-dood », dat ook voor koningen
geen uitzondering kent. Het valt licht te begrijpen dat men bij
deze fundamentele bekommeringen gemakkelijk gedachten en
voorstellingen heeft doen aansluiten in verband met de vruchtbaarheid en de voortplanting. Sommige kananese praktijken,
waartegen de profeten van Israël steeds opnieuw moesten optreden, vinden daar hun oorsprong.
5. De su perioriteit van de godsdienst van Israël komt tenslotte schitterend tot uiting. We hadden ook niet anders verwacht.
De godsgedachte van het uitverkozen volk steekt zeer gunstig af
bij het klein-menselijk gedoe van de goden van het Ugarietisch
pantheon. De sterke originaliteit van het Jahvisme mag eens te
mee r beklemtoond worden. Het mag zijn, dat enkele themata of
poëtische voorstellingen door de gewijde auteurs ontleend worden
aan het kananees milieu, waarin ze leefden en opgevoed werden.
Dan nog staat vast, dat deze ontleende voorstellingen op originele
manier werden aangebracht, en vooral dat ze als herkneed werden
in een geloofsovertuiging, die in radicale tegenstelling met den
kantinesen godsdienst staat.
Voor deze laatste en wellicht grootste bijdrage van Ras S j amra
prijzen we nog meer het toeval, dat ons op dit goede spoor bracht.
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Werk ( 1 ) een serieuze poging ondernam het Nederlandse volk een
interpretatie van den gehelen Rilke aan te bieden. Dit boek is in
verschillende opzichten zeer belangrijk. Ten eerste omdat het voor
het eerst een commentaar op het gehele werk van Rilke levert en
in Nederland zelf ontstond ; ten tweede, omdat het werkelijk het
beeld van Rilke in zijn totaliteit wil ontwerpen, dus ook de in
Nederland nog niet zeer populaire « latere Rilke » in zijn visie
betrekt. Bovendien, en dat is voor de literair-historische critiek
vooral belangrijk, omdat het boek volgens de schrijver zelf —
methodisch een weg wil gaan, die de gehele overige Rilke-bibliographie tot nu toe niet gevolgd heeft. Hoewel de ondertitel « Leven
en Werk » een werkelijk nieuwe opzet in het onderzoek niet doet
vermoeden wij denken daarbij veeleer aan de degelijke monographieën van voor de tweede wereldoorlog -- valt het niet te ontkennen, dat van H. inderdaad tracht de mens Rilke en zijn werk
in een meer organisch verband te zien en hieruit voordelen voor
de interpretatie te trekken. Of de schrijver daardoor werkelijk de
overige Rilke-literatuur overtreft, moet een nadere beschouwing
vaststellen. Het klinkt in ieder geval min of meer pretentieus, wanneer van H. de aankondiging van zijn boek begint met te zeggen :
« Tot nu toe is de figuur van Rilke bijna uitsluitend behandeld op
een manier, die een goed begrip uiterst bemoeilijkte ».
Wij willen in ons overzicht van dit boek allereerst de biografische zijde, dan de interpretatie van het werk en tenslotte het
verband van leven en werk nader onderzoeken en de waarde daarvan bepalen. Inderdaad is het de schrijver gelukt een zeer boeiénde
en uitvoerige behandeling van Rilke's leven te geven, waarin alle
stations van dit raadselachtige leven vermeld staan. Voor hij
echter deze beschrijving begint, onderneemt hij in het eerste hoofdstuk met de titel « Tijd » een poging de geestelijke achtergrond
van Rilke's tijd te schetsen. Het is zeer zeker voor het begrip van
Rilke als mens en als kunstenaar uitermate belangrijk, de grote
geestelijke stromingen te kennen waarin hij geplaatst was en
waar tegenover hij zijn standpunt moest bepalen. Helaas is dit
hoofdstuk het minst geslaagde van het boek. Het brengt de problematiek van de 19e eeuw in de bekende formules ; het wordt
echter vlak en vaag, waar het tot eigen, nieuwe gedachten tracht
te komen. Hier ontbreekt het de schrijver aan eigen filosofische
visie op de 19e eeuw, al is het zeker niet gemakkelijk, deze in een
kort hoofdstuk uiteen te zetten. Bovendien moet het opvallen, dat
de belangrijkste geestesstromingen en hun voornaamste vertegenwij noemen alleen maar Schopenhauer, Wagner,
woordigers
die voor deze tijd direct en indirect
Nietzsche, Stefan George
(1) Uitg. van

F. W. Vroonder te Bussum.
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.
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zulke dichters nodig en alléén zulke mensen ? » (pag. 27) . Dit is
uit de bovengenoemde overwegingen te weinig en te veel gezegd.
Rilke is een en al twintigste-eeuws. Hij heeft de problematiek van
het « fin-de-siècle » en het Neo-romantisme, de verzadigde en toch
door geheime angst geladen sfeer van 1900 ver achter zich gelaten.
Hij staat midden in de existentiële tragiek van de 20e eeuw, die
-door het expressionisme, het eerst op literair terrein en h eden
in het zogenaamde « existentialisme » een van zijn vele uitdrukkingen vindt. Het is onmogelijk een totaal beeld van Rilke en vooral
van zijn geestelijke oorsprong te geven, zonder zijn wezen in dit
verband te zien. Dat van H. dit ook bij de behandeling van Rilke's
werk niet deed, is te betreuren, daar hij inderdaad zeer belangrijke
feiten nit het leven van Rilke zeer scherpzinnig en op een meeslepende wijze tot een afgerond geheel verwerkt.
Maar in het biografische gedeelte van 's schrijvers onderzoek
dat juist altijd door de werk-interpretatie heengevlochten is
verzamelt hij alle bekende gegevens uit Rilke's leven, voor zover
deze op het ogenblik toegankelijk zijn, en hij weet deze gegevens
op hun juiste waarde te schatten. Op deze wijze komt van H. tot
een uitstekende beschrijving van Rilke's jeugd, van zijn Parijse
tijd, van zijn wanhopig wachten op een nieuwe impuls gedu rende
-de eerste wereldoorlog en zijn grote tijd op Muzot. Het is een
waardevolle samenvatting van de soms moeilijk aaneen te schakelen gebeurtenissen en ontwikkelingen in Rilke's leven. Hierbij
heeft de schrijver van de rijke voorraad brieven een uitermate
nuttig gebruik gemaakt. In tegenstelling tot de weinige tot nu
toe ondernomen biografieën (Angelloz, Christ. Osann) ontstaat
daardoor zoiets als een brede en diep geestelijke biografie, die
meer nuances en belangrijkere motieven verwerkt dan b.v. het erg
compilatorische werk van Angelloz.
Van H. heeft als eerste door de brieven van Rilke, waarin de
dichter volgens zijn eigen oordeel vaak zijn gehele scheppingskracht uitdrukte, ons dichter bij de ontwikkeling van zijn leven
gebracht en daardoor zowel het een als het ander scherper belicht.
Rilke is een van de weinige grote briefschrijvers van deze eeuw
e n het was daarom bijzonder belangwekkend, de inhoud van deze
brieven in de stroom van zijn geestelijke ontwikkeling geheel op
te nemen. Meesterlijk is dit van H. vooral gelukt bij de beschrijving van Rilke's Parijse tijd. Hier worden de brieven als het ware
het toneel van alle belangrijke gebeurtenissen, en de ontplooiing
van Rilke's wezen, in de ontmoeting met Rodin, in de psychische
voorbereiding op de Neue Gedichte en de Aufzeichnungen des
Malte Laurids Brigge, wordt met een intensiteit en begrip ontwikkeld, die het niveau van het gehele boek verder bepalen I Want
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proces van scheppen doet vergeten. De dichter drukt zelf uit in
een brief van 23 April 1903 (v. H. pag. 145) : « Alles ist austragen
und dann gebaren. Jeden Eindruck und jeden Keim eines Gef iihls
ganz in sich, im Dunkel, im Unsagbaren, Unbewuszten, dem eigenen Verstande Unerreichbaren sich vollenden lassen und mit tiefer Demut und Geduld die Stunde der Niederkunft einer neuen
Klarheit abwarten : das allein heiszt kiinstlerisch leben : im Verstehen wie im Schaffen.
Da gibt es kein Messen in der Zeit, da gilt kein Jahr, und
zehn Jahre sind nichts. Kunstler sein heiszt : nicht rechnen und
zahlen ; reifen wie der Baum, der seine Safte nicht drangt und
getrost in den Stiormen des Fr" lings steht ohne Angst, dasz
dahinter kein Sommer kommen kënne. Er kommt doch. Aber er
kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob Ewigkeit vor
ihnen lage, so sorglos still und weit. Ich lerne es taglich, lerne es
unter Schmerzen, denen ich dankbar bin : Geduld ist alles ».
Hoe Rilke's dichterlijk streven aldus gestalte aanneemt in de
verschillende werken, heeft van H. niet alleen in een stadium van
's dichters leven weten uiteen te zetten, maar zijn boek verwerft
een speciale waarde juist daardoor, dat hij dit streven in zijn
continuïteit, door het gehele leven van den dichter heen vervolgt.
Hij weet vooral in de vroege werken ervaringen, gevoelens, indrukken en dromen van den dichter, zoals zij in zijn leven aanwezig waren, in de concrete vorm van het gedicht terug te vinden.
Dit is niet zonder betekenis, omdat juist Rilke's jeugd een groot
aantal problemen opwerpt : een hysterische, bigotte moeder, die
hem tot zijn vijfde jaar als een meisje opvoedt, een ongelukkige
schooltijd op militaire en handels-academiën, het verbreken van
het huwelijk van de ouders, zwakte, angst, enz.
De schoonzoon van Rilke, Carl Sieber, heeft deze tijd uitvoerig
behandeld, maar van H. weet al deze factoren critischer te beoordelen en de situatie in haar geheel te laten herleven. Even goed
gelukt het hem met het weliswaar bekender, maar daarom niet
minder gecompliceerde Zwitserse tijdvak van Rilke ; als een zoekende kwam hij eindelijk dit land binnen, waarnaar hij zolang
verlangd had. Hij, die bijna tot de mensen was gaan behoren,
waarvan hij spottend zei dat zij « ohne innere Ankunft » waren,
kon nu de plaats gaan zoeken, waar hem de laatste « Sturm » mocht
overkomen. Dit dramatische gebeuren heeft van H. in tijd en
plaats zeer goed verteld. Wij zien Rilke, elegant gekleed zelfs in
Wallis, intrek nemen in het « Manoir » van Muzot, wij zien hem
rozen kweken, brieven schrijven, vrienden ontvangen, tot hem
de grote opdracht werd gegeven en hij als onder een onweerstaanbare dwang tot het werk gedreven wordt. Hij voltooit in minder
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dan een maand de Duineser Elegien, die gedeeltelijk reeds in 1912
ontstonden, en de Sonette an Orpheus. In de beroemde brief aan
zijn uitgever Kippenberg schrijft Rilke hierover (9 Febr. 1922,
v. H. pag. 252) : « Lieber Freund, jetzt erst werde ich atmen und
gefasst an Handliches gehen. Denn dieses war tiberlebensgrosz —
ich habe gest5hnt in diesen Tagen und Nachten, wie damals in
Duino — aber, selbst nach jenem Ringen dort , ich habe nicht
gewuszt, dans ein solcher Sturm aus Geist und Herz ober einee
kommen kann ! Dasz mans iibersteht.
Genug, es ist da.
Ich bin hinausgegangen in den kalten Mondschein und habe das
kleine Muzot gestreichelt wie ein groszes Tier. »
In het hoofdstuk « De grote strijd » bereikt deze methode wel
de meeste resultaten. Hier weet van H. werk en persoonlijke ontwikkeling zo nauw met elkaar in verbinding te brengen, dat het
ene als het ware een spiegel wordt voor het andere. De nieuwe
aesthetische ervaringen, die Rilke door de omgang met Rodin en
diens werk verworven heeft, worden in taal, stijl en opzet van.
de Neue Gedichte en de Malte teruggevonden. Hier is Rilke aan
een keerpunt van zijn leven aangekomen. De nieuwe « werk-ethi-ea », het vertrouwen in het ding, het « modelé » van Rodin, de
wending van zijn ziel naar buiten, de doorzichtigheid en helderheid die hij uit de Franse « Esprit » trachtte te leren en met de
innerlijkheid van het Stundenbuch wist te verbinden al deze
momenten vinden in de beschrijving van deze tijd bij van H. hun
neerslag en wie het werk van Rilke in zijn ontstaan wil leren
kennen, moet juist deze passages met grote aandacht lezen en den
schrijver dankbaar zijn.
Wie dus over het leven van Rainer Maria Rilke en de biografisch
geestelijke achtergrond van zijn werk ingelicht wil worden, zal
in het boek al het nodige verzameld vinden en door de heldere en
goed opgebouwde verhandeling geboeid worden. Bovendien zal hij
met dankbaarheid voelen, dat de schrijver hem diep in de problematiek van Rilke laat doordringen en door zijn oprechte bewondering en liefde voor de schoonheid van deze kunst vele nieuwe
aspecten opent en nuances ontdekt, die voor velen tot nu toe verborgen waren. Wie het boek gelezen heeft, zal het woord van de
schrijver niet overdreven vinden, dat het boek « is ontstaan uit
de ontmoeting met een dode die jarenlang levender voor mij is
geweest dan de meesten om mij heen » (pag. 8).
.

Zoals wij aan het begin van de beoordeling van het boek zeiden,
had van H. een drievoudige taak : het leven, de samenhang van
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« Stundenbuch » pag. 214 :
« Es tauchten tausend Theologen
in deines Namens alte Nacht.
Jungfrauen sind zu dir erwacht,
und Junglinge in Silber zogen
und schimmerten in dir, du Schlacht.
In deinen langen Bogengangen
begegneten die Dichter sich
und waren Konige von Klangen
und mild und tief und meisterlich.
Du bist die sanfte Abendstunde,
die alle Dichter áhnlich macht ;
du drángst dich dunkel in die Munde,
und im Gefiihl von einem Funde
umgibt ein jeder dich mit Pracht.
Dich heben hunderttausend Hanen
wie Schwingen aus der Schweigsamkeit.
Und deine alten Winde warfen
zu allen Dingen und Bedarfen
den Hauch von deiver Herrlichkeit. »

Het is hier de plaats om er op te wijzen, dat wij in de interpretatie van van H. voldoende begrip voor de diepe religieuze of,
als men wil, existentiële problematiek van Rilke missen. Dit uit
zich reeds in de beoordeling van het Stundenbuch, waar voor het
eerst de religieuze vraagstukken duidelijk naar voren komen. « De
God van het Stundenbuch is in wezen identiek met Rilke's intuïtieve gevoelens », zegt van H. (pag. 84) en dat lijkt ons niet volledig genoeg. Hier wordt het godsdienstige gevoel van Rilke in
een subjectieve en aesthetische sfeer getrokken, terwijl Rilke zich
getroffen voelt door de ontmoeting met den « Nachbar Gott »,
(later echter wordt Gods naam, zoals v. H. terecht opmerkt, bijna
nooit meer genoemd) , maar « der reine Bezug » of « die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet », dus de macht die
het menselijke zijn overwint en overtreft, wordt de tegenspeler
van de dichter.
Zeker is Rilke in het Stundenbuch en in de Geschichten vom
lieben Gott nog lang niet in het laatste stadium van zoeken en
begrijpen, maar toch heeft het religieuze accent een groter gewicht dan door v. H. verondersteld wordt. De Engelsman Maso n
heeft in zijn boek over Rilke tot nu toe de belangrijkste studie,
die aan de dichter werd gewijd juist op het dilemma gewezen,
waarin Rilke door zijn godsdienstige en dichterlijke intentie moest
terechtkomen : is het de Heilige of de Dichter, die tenslotte de

.

274

EEN RILKE-BIOGRAFIE

taak des levens vervult ? En het Stundenbuch is de eerste en uiterst
belangrijke uiting van dit dilemma. Men heeft veel te vaak in dit
bekende werk een eenvoudige religiositeit van zelfs christelijke
aard gezien. Maar in werkelijkheid is de christelijke symboliek
slechts de coulisse, waarachter zoiets als de « werdende Gott »
zich verbergt. Reeds uit deze overweging ware een behandeling
van de religieuze problematiek, waarin zich eigenlijk het gehele
latere werk van Rilke beweegt, uitermate wenselijk geweest.
Wij hebben in een artikel : Rilke, the mystic (Dublin Review,
London, July 1946) de verhouding van Rilke's religieuze opvattingen tot het christendom nader trachten uiteen te zetten en
willen hier daarom kort zijn. Het is verwonderlijk, dat van H.
een zo bekend en belangrijk werk van Rilke als het Marienleben
helemaal niet bespreekt en slechts in een onopvallende opmerking
(en dan nog tussen haakjes) afdoet : « De Bijbelse gedichten zetten
zich voort in de jaren kort voor de Wereldoorlog ; het verband
met Rilke's overige poëzie wordt dan duidelijker en wezenlijker
(men zie de Spate Gedichte en schakele het Marienleben uit) »
(pag. 179) .
Hiermede heeft van H. echter ook een groot gedeelte van de
gedachten uitgeschakeld, die voor Rilke essentieel zijn en die aan
zijn werk voor velen een geheimzinnige bekoring verlenen. Het
feit dat in het Marienleben stellig enkele van zijn beste gedichten
staan, ware aanleiding geweest aan de hand daarvan Rilke's godsdienstige voorstellingen te onderzoeken. Want het is in ieder geval
zaak, juist bij Rilke, deze voorstellingen duidelijk te omschrijven,
zonder deze van hun dichterlijk gehalte te ontdoen. Men moet
weten wat de zin van zijn oorspronkelijke « christelijkheid » en
zijn latere afkoeling tegenover het christendom is. Wij voelen zeer
sterk, dat het altijd hachelijk blijft, een kunstenaar met een theologisch stokje op de vingers te tikken ; en ook, dat een deel van
het kunstwerk in een geheel andere verhouding tot het gehele
kunstwerk staat dan een enkele stelling tot het geheel van een
philosofisch betoog. Ook de verhouding tussen auteur en werk
is bij de kunstenaar anders dan bij de denker. Maar desondanks
moet een zo belangrijke structuur van Rilke's geest als de verhouding tot het goddelijke, bovenmenselijke, als fundament voor
zijn kunst nader omschreven worden. Van H. wijst terecht op
de zeer zeker a-christelijke, later zelfs bewust anti-christelijke
strekking van verschillende uitlatingen. Maar welke vorm vindt
dan Rilke's zoeken naar het oneindige ? Zou het begrip van « Finitismus », dat Romano Guardini voor de « Diesseitswendung » gebruikt, niet een uitgangspunt geweest zijn, om deze vraagstukken
nader te onderzoeken ? Want ook het « Riihmen des Diesseits » ont-
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Zukunft. Den anderen ist er ein Abgeleitetes... so brauchen sie
immer wieder den Mittler, den Ankniipfer, den, der ihr Blut, das
Idiom ihres Blutes, iibersetzt in die Sprache der Gottheit. Die
Leistung dieser Volker ist dann freilich der « Glaube », sie mussen sich iiberwinden und erziehen, f iir wahr zu halten, was den
Gott ahnlichen ein Wahres ist, und darum erst gleiten ihre Religionen so leicht ins Moralische Religion ist etwas unendlich Einfaches, Einfaltiges. Es ist keine Kenntnis, kein Inhalt des
Gef iihls , es ist keine Pf licht und kein Verzicht, es ist keine
EinschrAnkung : sondern in der vollkommenen Weite des Weltalls
ist es : eine Richtung des Herzens... Dass der Araber zu gewissen
Stunden sich gegen Osten kehrt und sich niederwirft, das ist
Religion. Es ist kaum : « Glauben ». Es hat kein Gegenteil. Es ist
ein natiirliches Bewusztwerden innerhalb eines Daseins, durch das
dreimal taglich der Wind Gottes streicht, in dem wir mindestens
dies : biegsam sind. »
In zulke woorden ontwerpt Rilke een zi j nsbewustzi j n, dat diep
in de religieuze problematiek doordringt. Het is echter noodzakelijk, de elementen van zulk een ontwerp in het « werk » van de
dichter terug te vinden ; want gedachten en uitlatingen van de
kunstenaar hebben slechts een zeer relatieve waarde. De wezenlijke motieven van zijn wezen moeten in zijn werk vorm aannemen.
De volkomen a-christelijke religiositeit, die uit de boven aangehaalde brief blijkt, zal in deze vorm dan ook haar bijzondere
nuancering krijgen. Wij menen, dat aan v. H. hiervoor enigszins
het gevoel ontbreekt (zoals overigens ook aan Vestdijk, die Rilke
uitsluitend uit aesthetisch-formele redenen tot barokdichter stempelt) ; wat voor ons ook duidelijk wordt uit van H.'s bekentenis tot
« het geloof in het aardse... tegenover de oude godsdienstvormen
die niet meer passen bij de... dynamiek van het moderne levensgevoel » (pag. 295) . Zeker bezit Rilke dit moderne levensgevoel,
maar het heeft zijn eigen dialectiek, die nog te doorgronden blijft.
Indien wij bij de beoordeling van dit eerste Nederlandse Rilkeboek op aanvullingen en accent-verschuivingen wezen, die ons
noodzakelijk toeschenen, zo deden wij dit juist omdat het boek een
belangrijke en geslaagde behandeling van 's dichters leven en
werk is. De levendige taal, de sterke innerlijke beleving van de
stof, het juiste « instinct » dat men bij de studie van Rilke niet
mag missen, maken de lectuur van het boek van van Heerikhuizen
aangenaam en vruchtbaar. De bijgevoegde foto's en bibliographische aantekeningen verhogen de waarde van dit welverzorgde
werk. Wij wilden echter aantonen, dat de discussie over Rilke
nog geenszins gesloten is.

jeugd in de Fabriek
door J. PONSIOEN S.C.J.

Vanaf het ogenblik, dat men zijn aandacht schonk aan de sociale
kwestie in engere zin : de welvaart van de arbeidersklasse, is het
jeugdprobleem een der hoofdzorgen geweest. Dan waren de bemoeienissen meestal niet geconcentreerd rond de arbeidersjeugd
zonder meer, maar altijd heel speciaal rond de jeugd, die rechtstreeks in het arbeidersproces was betrokken. Vanaf het « kinderwetje van Houten » tot aan de jongste actie van de K. A. B. van
het bisdom Breda om er alle meisjes beneden 16 jaar uit terug te
trekken, was de lichamelijke en geestelijke welvaart van de arbeidsjongeren een zorg voor hen, die verantwoordelijkheid voelden. En is het tenslotte geen gelukkig teken, dat de jongen of het
meisje, dat zichzelf niet verdedigen kan en zijn toekomst niet
kan berekenen, een steun in de rug krijgt van sterkeren, die vooruit kunnen zien ? Maar wiens taak is dit ? Van toevallig aanwezige sociaal-voelende mensen of is daar iemand voor aangewezen ?
Deze vraag willen wij in alle scherpte naar voren halen. Onze
vraag is niet of zij al of niet in het productieproces ingezet kunnen
of mogen worden. Het antwoord hierop is van tal van technische,
economische en culturele factoren afhankelijk. Maar wanneer feitelijk de minderjarigen in het productieproces zijn ingeschakeld,
stelt zich de vraag of er tegenover hen geen speciale verplichtingen bestaan en wie daarvoor moet opkomen
Er is een tijd geweest dat men hier de patroons ten volle verantwoordelijk stelde en ook stellen kon. Dit was klaarblijkelijk zo
in een middeleeuwse toestand, waarin de jeugd in het arbeidsproces verscheen als leerling bij een meester en dan ook in diens familieverband werd opgenomen. Dit is wel een grijs verleden. Maar
men vergete toch niet, dat ondanks de juridische afschaffing van
dit stelsel bij de Staatsregeling voor het Bataafse volk in 1798 en
ondanks de nog oudere wijziging der sociale verhouding door de
scheiding van kapitaal en arbeid in het vroegkapitalisme, de mentaliteit van dit stelsel vooral in Katholieke kringen nog een taai
bestaan heeft gehad. De naam patroon,. d.i. beschermheer, getuigt
daarvan en wijst op de verantwoordelijkheid, die hij in zijn maatschappelijke functie droeg. In ons oordeel over de vorige eeuw
zijn wij wel eens te hard geworden. Ondanks soms beestachtige
exploitatie der arbeiders moeten wij niet vergeten, dat in ieder
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geval een heel productiestelsel zonder enige wettelijke regeling
in stand bleef en zelfs in sommige streken tot welvaart lendde ;
wat onmogelijk zou zijn zonder een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel bij de leiders. Terwijl de arbeiders werkten voor
hun heer zonder grens te stellen aan plaats of tijd moest de
patroon zorgen voor zijn arbeiders als een echte beschermheer,
ook zonder gestelde grens. De arbeiders gingen tot hun heer niet
alleen om bevelen en loon te halen, maar ook met hun bijzondere
zorgen, bij ziekten en dgl. Deze had een zware verantwoordelijkheid in dit stelsel : hij had de zorg voor het leven van zijn arbeiders, ook van de minderjarigen. Dit is erg vaag gezegd : « voor
het leven » : dat kan alles omvatten ! Maar zo vaag was het ! Wat
ruime baan liet voor willekeur. De misbruiken leidden tot een
dubbele ontwikkeling, een sociologische en een juridische. De patriarchale verhouding van patroon en arbeider raakte in ontbinding en de arbeiders, nu werknemers, stelde zich tegenover hun
patroons, nu werkgevers in zakelijke verhouding op basis van een
duidelijk contract. Juridisch kon nu ook de vaagheid in de verantwoordelijkheid weggewerkt worden en deze werd dan ook bij
de wettelijke regeling van het arbeiderscontract in 1907 precies
omgrensd. Deze bestaat niet alleen in het stipt nakomen van het
contract, maar het B. W. legt de werkgever ook de plicht op de
normale zorg eraan te besteden, dat de gevaren voor lijf, eerbaarheid en goed van al zijn arbeiders zo veel mogelijk verwijderd blijven (B. W . art. 1638x) , terwijl hij bovendien bijzondere, verantwoordelijkheid krijgt voor de minderjarigen. Hij moet hen nl. de
mogelijkheid bieden volgens plaatselijk gebruik lessen te volgen
in de inrichtingen voor godsdienst, voortgezet-, herhalings- en
vakonderwijs (B. W. art. 1638w) . De werkgever heeft niet meer
de verantwoordelijkheid voor het hele leven van zijn arbeiders,
evenmin voor de vorming der minderjarigen onder zijn gezag.
Ofschoon deze wetgeving op tal van punten later is aangevuld, i s
de principiële verantwoordelijkheid van den werkgever voor de
wet noch ingekort, noch uitgebreid. Ook niet door de wet op de
collectieve arbeidsovereenkomst. Wel heeft deze wet van 1927 en
nog meer de mogelijkheid tot het algemeen-bindend-verklaren der
C. A. 0. door de wet van 1937, een grote betekenis als uiting van
een sociologische ontwikkeling, die gaande is in de verhouding
tussen werkgever en werknemer. Er blijkt een streven, dat beide
groepen de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven gezameli j k en op voet van gelijkheid willen gaan dragen. In het raam der
C. A. 0. kunnen bijna alle vraagstukken, die zich op arbeidsterrein voordoen, door de beide partijen geregeld worden. De werkgever, tegenwaardig liever en duidelijker de ondernemer genoemd,
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wordt eigenlijk van een stuk verantwoordelijkheid, maar daardoor
ook van een stuk zeggingsmacht, ontlast. Dezelfde ontwikkeling
heeft een nieuw orgaan in het centrum van de belangstelling geplaatst : de ondernemingsraad, samengesteld uit beide groepen,
die nu als college de verantwoordelijkheid voor het sociale aspect
van het productieproces gaat dragen.
Bezien wij, na de ontwikkeling van de verantwoordelijkheid in
het bedrijfsleven, nu het vraagstuk van de kant der te werkgestelde jeugd. De jeugd, dat zijn de jongens en meisjes van 14 tot
21 jaar. Natuurlijk is de grens tussen jeugd en volwassenheid sterk
subjectief, maar om de algemene orde moet er een juridische
grens vastgehouden worden. In ieder geval, deze brengen dan
minstens acht uur van den dag in de fabriek of in hun arbeid
door. Marshall zegt, niet over de jeugd maar voor iedereen : « De
bezigheid, waardoor iemand zich zijn levensonderhoud verwerft,
vult over het algemeen zijn gedachtenleven gedurende verreweg
het grootste deel van de tijd, waarin zijn geest het meest helder
is. In die tijd wordt zijn karakter gevormd door de manier, waarop
hij zijn vermogens bij zijn werk gebruikt, door de gedachten en
gevoelens die dit werk in hem wakker roept en door zijn betrekkingen met zijn medearbeiders, zijn boven- en ondergeschikten » ( 1 ) . Ik geloof niet dat er een sociometrisch onderzoek nodig
is om deze stelling te bewijzen. Als dat nu waar is voor alle arbeid,
hoe veel te meer dan moet de arbeid karaktervormend of -misvormend zijn voor de jonge mens, die juist in zijn vormingsperiode
verkeert en daardoor ook veel meer ontvankelijk is voor indrukken. Psychologisch is hier dan ook lang niet alleen sprake van verwijderd houden van gevaren en gelegenheden bieden om buiten
het arbeidsproces vormingsmogelijkheid te vinden zoals de
wettelijke verantwoordelijkheid van de werkgever luidt —, neen,
in en door het arbeidsproces zelf wordt de jonge mens gevormd.
Dit is geen kwestie van mogen of moeten, maar van een feit.
Dan wordt • ook de vraag naar de verantwoordelijkheid veel
praegnanter. Als wij van Katholiek standpunt vragen : wie de
uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor de positieve vorming
der jeugd, dan is het antwoord gereed de Kerk en de ouders.
Alle andere instanties, die men hier zou kunnen of willen noemen,
zoals jeugdvereniging, ondernemingsraad, patroon, of werkliedenvereniging, kunnen nooit anders dan een afgeleide bevoegdheid
hebben onder zeggenschap of controle van de eersten. De ouders
hebben hierin een natuurlijk recht en een natuurlijke plicht, de
Kerk een recht en plicht van bovennatuurlijke oorsprong en met
(1) Principles of Economics, 1922, blz. 1.
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een bovennatuurlijk doel : ieder op hun eigen kinderen. Daar nu
de aard van het economisch leven overwegend tijdelijk is, zal de
Kerk zich nooit mengen in het organisme der onderneming, te
meer daar haar beste orgaan voor de Katholieke opvoeding het
Katholieke ouderpaar is. Rest dus de onafwijsbare verantwoordelijkheid der ouders voor de karaktervorming der jeugd op de
fabriek.
Dit brengt aanstonds ernstige moeilijkheden met zich mee. De
onderneming eist als straffe doelorganisatie een enkelvoudige leiding op. Deze leiding, die gericht moet zijn op het doel der gehele
onderneming kan onmogelijk doorkruist worden door een tweede
leiding, die gaat opvoeden en van de fabriek een soort Montessorischool zou maken. Romme heeft echter in zijn doorwrochte studie
De onderneming als gemeenschap in het recht wel duidelijk gemaakt, dat het ondernemingsdoel een synthese is van meerdere
doeleinden : van de producenten en consumenten en van de huidige en toekomstige doeleinden. En waar hij spreekt over de doeleinden der producenten, merkt hij op : « Slechts wanneer het gezag, dat de onderneming leidt, allen richt op de verkrijging van
evenwicht in de verzorging van de belangen der ondernemingsgenoten onderling, is resultaat te verwachten » ( 1 ) . Hij betrekt
hierin ook zeer expliciet de immateriële belangen van de producent : het is alleen spijtig, dat hij in zijn afgerond geheel nergens
de opvoedkundige kwestie, die de onderneming voor de minderjarigen meebrengt, aan de orde stelt. Toch moet deze in de synthese der doeleinden betrokken worden. En een synthese moet zo
verstaan worden, dat nooit een der doeleinden geheel wegvalt,
evenmin het economisch dan was het geen onderneming meer
als het sociale of het vormingsdoel der jongeren dan valt
men terug in de theorie van de homo economicus. De synthese
kan ook niet zo verklaard worden, dat de doeleinden naast elkaar
blijven staan ; daarvoor zijn er te veel mogelijkheden van conflicten aanwezig. Maar zij moet begrepen worden als een geheel, dat
ontstaat uit wikken en wegen van alle belangen, waarbij zowel
de innerlijke waarde der verschillende doeleinden, als hun actuele
graad van noodzakelijkheid meespreken om hun onderling evenwicht te bepalen.
Wie moet deze harmonie scheppen ? Kan dat de ondernemer
alleen ? De ontwikkeling zelf heeft uitgewezen, dat de ondernemer
te veel de vertegenwoordiger is van het economisch doel om zonder
assistentie het gehele ondernemingsdoel te kunnen dienen. Het
sociale doel de menselijke verhoudingen in het arbeidsproces -heef t reeds een eigen orgaan gekregen in de fabriekskernen of
(1) Mr C. P. M. ROMME, De Onderneming als gemeenschap in het recht, 1946, blz. 32.
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ondernemingsraden, en deze organen zoeken met de ondernemers
thans een weg om te komen tot de noodzakelijke éne leiding. In
deze geest komt vanzelf de gedachte op aan een « onderraad », die
zeer bijzonder het paedagogische aspect in de arbeidsmethoden en
het arbeidsmilieu zou behartigen en die eveneens met de ondernemers en de ondernemingsraad tot overeenstemming zou moeten
komen over het te voeren beleid. Tegen dit voorstel van een « ouderraad » rijzen tal van bezwaren. Wij erkennen vooral een dubbele moeilijkheid : ten eerste, dat de ouders er zichzelf niet voor
zouden interesseren en de nodige paedagogische bekwaamheid
zouden missen om in de leiding over de jongeren mede te kunnen
beslissen ; en ten tweede, dat zij niet in staat zouden zijn om
de economische mogelijkheden en wenselijkheden, waarin het arbeidsproces zich voltrekken moet, te kunnen beoordelen. Wij geloven, dat men het eerste bezwaar niet moet overschatten. Wanneer
de ouders, samen gebracht, voor de verantwoordelijkheid gesteld
werden, zou er toch wel interesse kunnen groeien en zouden de
bekwamen er zich door natuurlijke selectie wel uit losmaken om
als vertegenwoordigers op te treden. De laatste moeilijkheid is
ongetwijfeld veel ernstiger. Wij zien deze dan ook slechts op twee
wijzen oplosbaar. Ofwel er zou tussen ondernemer of voor hem
de ondernemingsraad enerzijds en de ouderraad anderzijds een
zeer grote welwillendheid moeten bestaan, die niet juridisch te
verkrijgen is, ofwel zij zouden zich moeten doen vertegenwoordigen door iemand, die beide belangen weet te onderkennen, practisch : de arbeidersorganisaties. Van dit laatste systeem zouden
wij beslist geen voorstander zijn, omdat het leidt tot een steeds
groter afschuiven van de verantwoordelijkheid naar de anonieme
organisatie en hun vrijgestelden. Wij begroeten veeleer de groeiende belangstelling voor de ondernemingsgemeenschap als een
middel om op iedere arbeider persoonlijk de verantwoordelijkheid
terug te brengen voor zijn eigen en andermans belangen. Een
tweede reden waarom wij een vertegenwoordiging door deze organisaties niet opportuun achten, is, dat zij zo breed zijn uitgegroeid,
dat zij zich moeilijk meer met iedere onderneming als individueel
geval bezig kunnen houden en spoedig zouden overgaan tot algemene, overal gelijke maatregelen, wat juist in ons geval : de feitelijke vorming der jeugd in en door het arbeidsproces, funest
zou zijn.
Blijft dus als enige practische mogelijkheid een goede verstandhouding tussen ondernemer en ouderraad, ondanks de bezwaren
eraan verbonden. Deze stelling bevestigt opnieuw het steeds groeiend inzicht, dat het, om ondernemer te mogen zijn, niet voldoende
is een bekwaam econoom te zijn. Slechts hij, die in staat is al de
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dernemingsdoel gedecentraliseerd wordt. Het is dringend nodig
in deze veranderingen ook de toestand van de werkende jeugd te
betrekken, want ofschoon de kwestie van hun feitelijke vorming
door het arbeidsproces theoretisch nog nooit onderzocht is, practisch stuiten de sociale werker en werksters regelmatig op dit
moeilijke feit. En blijkens het citaat uit Marshall hangt hier alles
van af voor de vorming onzer arbeidsstand. Als het waar is, dat
de opvoeding na de leeftijd van 14 jaar voor hen grotendeels neerkomt op hun arbeid, meer dan op hun vrije-tijd-besteding, dan
moeten allen op wie de verantwoordelijkheid hiervoor rust en
dat zijn op de eerste plaats de ouders, maar ook allen die deze
moeten voorlichten en met hen mee moeten werken de beïnvloeding van de arbeid tot een goede karaktervorming systhematisch ter hand nemen.

Petrus Canisius als Nederlander
door Th. HANSSEN S.J.

Het is bekend, dat de moderne geschiedschrijving zich niet eenstemmig
uitspreekt over de nationaliteit van de H. Petrus Canisius, de grote zoon
van Nijmegen en tweede Apostel van Duitsland. Ongetwijfeld, geen enkel
Nederlands historicus zal eraan denken Canisius anders dan als landgenoot
te beschouwen. Maar niet onbelangrijk is het aantal Duitse geleerden, die
hem tot de zonen van het grote vaderland rekenen. En merkwaardig genoeg,
elk van beide partijen beroept zich op hetzelfde feit. Canisius werd te
Nijmegen geboren, dus is hij Nederlander, zo wordt van onze kant geredeneerd. Maar van de andere zijde vestigt men er de aandacht op, dat in
1521, het geboortejaar van de Heilige, Gelderland nog geen deel van
Nederland uitmaakte en bijgevolg is Canisius een Duitser 1 ) .
Het is niet eenvoudig hier een onaanvechtbare keus te doen. Van Nederlandse zijde is mij nog nooit een doorslaande redenering onder ogen
gekomen welke de Duitse aanspraken onverbiddelijk te niet doen. Trouwens
voor degenen die zich op het standpunt van de klein-Nederlandse geschiedbeschouwing stellen zal het vraagstuk wel steeds onoplosbaar blijven. Vóór
de geboorte van de natie uit de verwarring van de godsdienstoorlog zou
men kwalijk over een onbetwistbaar Nederlands Gelre kunnen spreken.
Anders echter liggen de verhoudingen, wanneer men zich plaatst op het
sinds enige tientallen jaren met succes verdedigde groot-Nederlandse standpunt. En dit laatste maken wij hier tot het onze. Het zal dan blijken, dat
deze zienswijze wel degelijk een nadere bepaling van Canisius' nationaliteit
mogelijk maakt. Nemen wij tot uitgangspunt de uitspraak van de bekende
Canisiuskenner, pater Otto Braunsberger. Handelend over het vaderland
van onze Heilige laat deze zich aldus uit 2 ) : « Petrus Canisius hat sich
ohne den Niederlánder preis geben zu wollen, wiederholt einen Deutschen
genannt ». Het is overbodig dit beginsel in discussie te brengen. Pater
Braunsberger is een uitmuntend historicus. En het is vooral een voordeel,
dat ons gewezen wordt op het enige punt waar de oplossing te vinden is,
nl. de opvatting van Canisius zelf en van het historisch milieu waarin hij
leefde. Reeds verdient het de a andacht dat tijdgenoten zich al hebben
verzet tegen de gedachte, dat Canisius een Duitser zou zijn. Hiervoor

bezitten wij een onmiskenbaar getuigenis van de hand van pater Olivier
Mannaerts (Manareus) . Deze is niet de eerste de beste. Wat Canisius
betekende voor de vestiging van de Jezuïetenorde in Midden-Europa, was
Mannaerts voor Frankrijk en de Nederlanden. Een tijdgenoot van Canisius
en ook een landgenoot, want hij was een Waal, geboortig uit Rijssel. De
redenen, die hem tot een uiting over ons vraagstuk brachten, waren als
(1) J. Metzler S. J., Petrus Canisius, Gladbach, 1925, p. 21.
(2) 0. Braunsberger S. J., Petrus Canisius, Freiburg, 1917, p. 1.
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volgt. Omstreeks 1600 werd pater Mannaerts gevraagd enige opmerkingen
ten beste te willen geven ter verbetering van de Ignatius-biografie van
pater Ribadeneira. Van dit werk was een Spaanse en een Latijnse uitgave
in omloop. In de Spaanse editie had pater Mannaerts gelezen, dat Canisius
een Alemdn werd genoemd. Als Waal was dit woord voor hem identiek met
Allemand en de bewering van pater Ribadeneira kon daarom zijn instemming niet wegdragen. « In de Spaanse tekst », zo schreef hij naar Rome,
« wordt Petrus Canisius een Duitser genoemd, maar hij was een Nederlander, uit Gelderland, uit de stad Nijmegen » 1 ) .
Bij het lezen van zulk een besliste verklaring vraagt men zich onwillekeurig af of pater Braunsberger niet ongelijk had. Zou hij ons over Canisius'
uitingen verkeerd hebben ingelicht ? Geven wij eens even onze aandacht
aan de bewoordingen van de heilige zelf. Bij het doorbladeren van de acht
dikke delen van de « Brieven en bescheiden van de H. Petrus Canisius »
valt het terstond op hoe zelden de nationaliteit van de heilige hier ter
sprake komt. De gegevens zijn uiterst spaarzaam en eigenlijk meestal
indirect. Een enkele maal horen wij Canisius zeggen « wir deutsche » 2 ) .
Maar Duitse teksten zijn schaars om nog maar te zwijgen van de Nederlandse. Praktisch zijn wij aangewezen op de in het Latijn gestelde brieven.
En het is onmiskenbaar dat pater Braunsberger goed heeft gezien. Soms
heet Canisius hierin Belga, soms Germanus 3 ) . Dus tuc h ? De conclusie lijkt
mij niet terecht. Bij nader toezien immers zal blijken, dat er tussen de
uitingen van Canisius zelf en de woorden van pater Mannaerts geen tegenspraak bestaat. Men moet zich echter kunnen indenken in wat er onder de
woorden Germanus en Germania schuil gaat. De moeilijkheid is tweeledig,
een historische en een taalkundige, welke echter weer nauw samenhangen.
Vooreerst de historische kwestie. Bestond er nog een Germania in de
16e eeuw ? Men weet dat het Duitse Rijk als eigenlijke naamsaanduiding
de titel voerde van het « Heilige Roomse Rijk ». Het werd gevormd door
de kronen van Italië, Bourgondië en Germania. Onder dit laatste verstond
men het land, dat bewoond werd door de Germanen, een volksgroep die
de voorouders van de tegenwoordige Nederlanders en Duitsers omvatte.
De indeling van dit gebied in een Germania Superior en een Germania
In f erior dateert uit de eerste eeuwen. Maar men gaat te ver door hierin een
teken te zien van de oeroude splitsing tussen Nederlanders en Duitsers.
Men kan veilig aannemen, dat in de tiende eeuw de beide nationaliteiten
zich nog niet als aparte volksgroepen binnen het geheel van de Germaanse
eenheid aftekenden. Het is echter evenzeer waar, dat tien eeuwen later de
scheidingslijn tussen Nederlanders en Duitsers onmiskenbaar scherp getrokken is. Wanneer heeft deze scheiding plaats gehad ? Het is duidelijk,
dat hiervoor nooit een bepaald tijdstip is aan te geven. Op de Rijksdag
te Augsburg van 1548 werden de Bourgondische Nederlanden praktisch
onafhankelijk gemaakt van het Duitse Rijk. Niettemin handhaafde deze
zelfde Rijksdag enige formele banden, die eerst veel later verbroken werden.
(1) Monum. Hist. Soc. Jesu, Monum. Ignatiana, ser. 4 t. I p. 720.
(2) O. Braunsberger S. J., Petri Canisii Epistulae et Acta, t II, p. 597.
(3) Bv. Epist. et Acta t. I p. 143, 682 ; t. VIII p. 738, t. V. p. 597.
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Daarmee heeft men echter nog niet het recht de Nederlanders van de 17e
eeuw als onderdanen van het Duitse Rijk te bestempelen. Kortom, wanneer
voor een gegeven tijdperk blijkt, dat in het maatschappelijk leven Nederlanders en Duitsers duidelijk werden onderscheiden, dan doet het voortleven
van de resten van de vroegere eenheid aan dit onderscheid niets af.
Nu vinden wij voor de eerste helft van de 16e eeuw reeds talrijke aanduidingen van het feit, dat de bewoners v an de Bourgondische Nederlanden
als een nationale eenheid gelden. Tegen het midden van de eeuw worden
deze tekenen zo overvloedig dat het onredelijk zou zijn het bestaan van
de nationale gebondenheid van de Nederlanden te ontkennen 1 ) . Maar dit
Nederlands saamhorigheidsgevoel zegt nog niet, dat het besef v an de oude
betrekkingen geheel is uitgewist. Niet dat men Nederlanders Duitsers
achtte. Maar het bewustzijn dat Nederlanders en Duitsers een eenheid
vormden in het oude Germania leefde nog voort. Waarbij men dan wel in
het oog moet houden, dat eerst een latere historische ontwikkeling de getalsverhouding tussen Nederlanders en Duitsers zo ongelijk heeft gemaakt als
die welke wij heden ten dage kennen. Het langste werkte dit besef door in
de naamgeving. Nog eeuwen lang stond in het Latijn b.v. Germania In f erior
gelijk met Nederland. Wij komen hierop nog terug. Doorgaans ziet men
de resten van dit eenheidsbesef pas verschijnen, wanneer een vasthouden
aan de schim van Germania onder een of ander opzicht voordeel betekent.
Wanneer de Nederlanden gebukt gaan onder de dwingelandij van Alva
doet Willem van Oranje een beroep op keizer Maximiliaan. En hij vestigt de
aandacht op datgene wat de keizer toch zeker ter harte moet gaan : « zulke
wreedheden waren tot nu toe in Germanië ongehoord » 2) . Iets dergelijks
nemen wij waar voor de Kerkvergadering van Trente. Het is bekend, dat
de Duitsers naar dit concilie m aar zeer weinig godgeleerden konden afvaardigen. Nederlanders stonden echter in ruime mate ter beschikking. Zo wordt
er dan voortdurend over deze laatste gesproken als theologi germani.
De juiste blik op dergelijke verhoudingen wordt nu verder belemmerd, door
de tweede moeilijkheid, die wij de taalkundige noemden. Hoe werd in de
16e eeuw de nieuwe staat genoemd ? Het blijkt, dat de benamingen ver
uiteenlopen : de Nederlanden, pays de par desa, in het Spaans : de Flandes
Ons interesseert vooral het Latijn. Hierin was de terminologie bijzonder
lastig, omdat de oude Romeinen de nieuwe staat nooit hadden gekend.
Men moest zich dus behelpen en zo vindt men de in feite eigenlijk onjuiste
benamingen van Flandria of Belgium. En niet zelden eveneens de oude
term Germania In f erior. Nederlanders vertaalt men dan enigszins gekunsteld
(het is de tijd van het humanisme ! ) met germani in f eriores. Deze laatste
samenstellingen werkten uiteraard verwarrend. W ant Germania In f erior
bleef ook in de oude betekenis als deel van het vroegere geheel Germania,
waarvan Germania Superior, en zo men wil Germania Magna, het complement vormden. In de oude documenten is men daarom vooral op de samenhang aangewezen om de juiste betekenis te kunnen treffen 3 ) .
(1)
1944 ;
(2)
(3)

Van der Essen - Hoogewerf, De

historische gebondenheid

bv. p. 76.

Cachard, Corresp. de Guil. le Taciturne, t. III p. 13.
Bijdragen Nederlandse JezuYeten, jrg. 1946, p. 154.
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Jezuïet Juan Victoria. Deze pater had als rector van het college te Wenen
tal van meningsverschillen met zijn provinciaal, pater Canisius. Ten einde
raad zond deze naar Wenen pater Nicolaas Lanoy, een Waal afkomstig uit
Blandain bij Doornik. Maar diens bemiddelingspoging had al evenmin
succes. Victoria bestreed de onpartijdigheid van deze scheidsman met de
woorden : « hij is eigenlijk van dezelfde richting, want hij is een landgenoot
van de provinciaal » 1 ) . Een niet te miskennen verwijzing dus naar wat
alleen als het gemeenschappelijk vaderland van Canisius en Lanoy kon
gelden, de Zeventien Nederlanden.
Wanneer het dan vaststaat, dat Canisius als Nederlander moet worden
beschouwd, kan het niet twijfelachtig zijn in welke zin hij Germanus wordt
genoemd. In geen van de teksten, die mij d an ook onder ogen zijn gekomen,
ligt een betekenis van Germanus in de zin van Duitser opgesloten. Welke
reden zou er ook voor zijn, aangezien de andere voor de hand ligt. Het is
bovendien zeer begrijpelijk dat Canisius de oude Germaanse eenheid bij
zijn apostolaat in het geding bracht. De toestand in Duitsland was nu
eenmaal zo, dat de Kerk niet over voldoende krachten uit eigen land kon
beschikken om aan de katastrofale situatie het hoofd te bieden. Buitenlandse hulp bleek onmisbaar. Maar reeds in deze tijden heerst er onder de
bevolking een hevige animositeit tegen vreemdelingen, in het bijzonder
tegen de Latijnen. Nauwelijks duldt men hier een Italiaanse nuntius,
schreef Canisius eens. Als Germani hadden de Nederlanders de beste
kansen om te worden aanvaard. En het is te begrijpen, dat zij in hun
publiek optreden vooral dit punt naar voren brachten, daarentegen over
het Nederlandse vaderland het stilzwijgen bewaarden. In het bijzonder
gold dit voor de Jezuïeten. Duitsers waren in de Sociëteit zeldzaam. Te
Rome was daarom alle hoop op de Nederlanders gesteld.
Er is ons een tekenend voorbeeld van deze situatie bewaard gebleven.
Toen Canisius in het jaar 1565 te Rome vertoefde, vernam hij, dat een
Duitser, een zekere Philip Kammermeister, zoon van een befaamd Protestants humanist, door een misverst an d in de kerker van het H. Officie
terecht was gekomen. Canisius bezocht hem in de gevangenis om te zien
hoe hier raad te schaffen.. En hij liet de gelegenheid niet voorbijgaan om,
een overigens vergeefse poging te doen de jongeman het pad van de Katholieke waarheid te tonen. Om gereder ingang te vinden wees hij Kammer-,
meister op de wederzijdse verwantschap in de germanica natio. Philip dacht
daar het zijne van. En daarenboven, Jezuïeten golden voor hem als het
uitvaagsel van de mensheid. Hij laat dan niet na over Canisius te spreken
als Cynicus ille Belga, die hondse Nederlander. Duitse geschiedschrijvers
hebben aan het gevoelen uiting gegeven, dat Canisius zich Germanus kon
noemen, speciaal omdat hij uit Gelderland stamde 2 ) . Een gewest, dat in
deze tijden, of althans bij de geboorte van Canisius, nog tot Duitsland
kon gerekend worden. Na wat hiervoor is betoogd zal het duidelijk zijn, dat
wij een dergelijke mening terecht betwisten. Pater Mannaerts, de tijdgenoot,
noemt Canisius een Nederlander en bevestigt dit juist door er op te wijzen,
(1)
(2)

Epist. et Act. t III p. 430.
Metzler 1. c. p. 21., Braunsberger,
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dat hij uit Nijmegen geboortig was. Iets dergelijks vinden wij b.v. bij een
Protestants godgeleerde Henricus Pantaleon uit dezelfde eeuw. Deze gaf
in 1566 een verzameling biografieën uit van bekende figuren totius
Germaniae. Daaronder rekent hij ook : « Petrus Canisius, geboren te Nijmegen in Nederland. »
Wat wij echter bewezen hebben is, dat Canisius Germanus werd genoemd
omwille van het nog voortlevende bewustzijn, dat eens geheel Nederland
deel had uitgemaakt van het oude Germania. In die zin hebben wij reeds.
het getuigenis van pater Mannaerts aangehaald. Tijdgenoten van Canisius,
overigens rasechte Nederlanders, vindt men zo eveneens als Germani aangeduid. Zij stamden niet uit het in opspraak gebrachte Gelre, maar uit de
oude patrimoniale gewesten. Wij noemen slechts enkele namen als die van
de theologen Sonnius en Lindanus ; en Canisius' vriend en ordebroeder
Nicolaas Florens uit Gouda.
Men hoort wel eens de opmerking, dat Canisius toch niet ten onrechte
als Duitser wordt beschouwd, daar hij praktisch geheel zijn leven in dit
land heeft gewerkt. Voor zulk een argument zou veel te zeggen zijn, ook
al ontleent het zijn eigenlijke kracht aan de klein-Nederlandse geschiedbeschouwing. Maar het uitgangspunt valt moeilijk te bewijzen. Tijdens
zijn studiejaren te Keulen had Canisius al zeer weinig contact met Duitsers.
Daarna vertrok hij als Jezuïet naar Rome. En zoals toen het lot was van
zovele van zijn landgenoten in de orde, zijn apostolaat ontwikkelde zich;
uiterst cosmopolitisch. Behalve in Duitsland werkte hij in Italië, Tsjechoslowakije, Polen en Zwitserland. De jaren buiten Duitsland doorgebracht
vormen een belangrijk deel van zijn leven. Maar er is nog meer. Ook
gedurende de jaren, die hij in Duitsland doorbracht, verloor hij de dagelijkse
omgang met zijn landgenoten niet. Want men mag niet over het hoofd zien,
dat Canisius niet de enigste Nederlandse Jezuïet was die in Duitsland
werkte. Hij woonde in colleges, waar een goed deel van de huisgenoten
afkomstig was uit de Lage L an den. In de tijd, dat hij als provinciaal te
Augsburg verbleef, waren zijn huisgenoten bijna uitsluitend Nederlanders.
Men zou aan de vaderlandsliefde van al deze apostolische priesters te kort
doen door hen eenvoudig als Duitsers te beschouwen. Het verblijf in den
vreemde was dikwijls voor hen toch al zwaar genoeg.
Bij nader toezien vraagt men zich werkelijk af of Canisius het zo op prijs
zou hebben gesteld, wanneer men hem eenvoudig met de Duitsers vereenzelvigt. Ofschoon hij ongetwijfeld zijn apostolaat in Duitsland lief had,
vermelden zijn berichten naar Rome niet louter deugden van de hem toevertrouwde kudde. Hij spaart de Duitsers niet en lang is de lijst van hun
gebreken. Toen hij in 1546 zijn Nederlandse omgeving ging verlaten,
voelde hij zich, zoals hijzelf schrijft « in dit ongelukkige Duitsland als een
uitgeworpene ». En dat niet alleen, omdat voor zijn vroom gemoed het
contact met « een verdorven volk » een beproeving betekende, maar ook
omdat « de Duitsers, van welke soort vreemdelingen dan ook, hun afkeer
tonen ». Reeds bij zijn eerste collegestichting te Praag moest hij dit ervaren.
En hij slaakt de verzuchting dat « Duitsers en Tsjechen zulke verschrikkelijke mensen zijn ». Gelukkig voor de Tsjechen leerde de ondervinding
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men de
de betekenis
betekenis van
van zulke
zulke voorvallen
voorvallen niet
nietoverdrijven,
overdrijven, er
er blijkt
blijkt
mag men
toch
Canisius niet geheel
geheel in
in zijn
zijn Duitse
Duitseomgeving
omgevingwilde
wilde
toch minstens
minstens uit,
uit, dat Canisius
opgaan.
In het licht
licht van
van het
hetboven
bovengeschetste
geschetste wordt
wordt een
een veel
veelaangehaalde
aangehaalde plaats
plaats
uit Canisius'
Canisius' geestelijk
geestelijk testament
testament eerst
eerst begrijpelijk.
begrijpelijk. De
Dediepere
dieperebetekenis
betekenis
daarvan
anders gemakkelijk
gemakkelijk over het
het hoofd.
hoofd. Sommige
Sommige menen
menen er
er
daarvan ziet
ziet men anders
zelfs in
in te
eigenlijkkoud
koudliet
liet of
of hij
zelfs
te moeten
moeten lezen,
lezen, dat
dat het
het Canisius
Canisius eigenlijk
hij als
als
werd beschouwd.
beschouwd. In
geeft deze
deze tekst
tekst
Nederlander
Nederlander dan
dan wel
wel als
als Duitser
Duitser werd
In feite geeft
echter
een instelling
instelling die
die juist
juistbij
bijNederlandse
Nederlandsemissionarissen
missionarissen ---'
echter blijk van een
en
hun lof zo
- dikwijls,
zo dikwijls,
en nog
heden
dage,
wordt
aangetroffen.
en tot hun
en nog
heden
tenten
dage,
wordt
aangetroffen.
Men oordele
oordele zelf. De
Deheilige
heilige herinnert
herinnert zich de
de genade
genade van
van zijn
zijn roeping
roeping tot
tot
het religieuze
religieuze leven
de volgende
volgende woorden
woorden:: ««Wat
mij betreft,
betreft, ikikbuig
buig
leven met de
Wat mij
de
de knieën
knieën voor
voor de
de Vader
Vader van
van Onze
Onze Heer
Heer Jezus
Jezus Christus
Christus en
en dank
dank hem
hem uit
uit
het diepst
dat hem
hem door
door alle,
alle.
diepst van mijn
mijn hart,
hart, en ik
ik verl
verlang
alle kracht,
kracht, dat
ang uit alle
heiligen dank
dank wordt
wordt gebracht,
gebracht, omdat
omdat hij
hij mij
mij een
een onwaardige,
onwaardige, zij
zij het
heteen
een
heiligen
Germanus, of zij
zij het
heteen
eenNederlander,
Nederlander, geroepen
geroepen heeft
heeften
enheeft
heeftopgenomen
opgenomen
in dit
» 3).
dit Gezelschap
Gezelschap van
van Zijn
Zijn Zoon
Zoon»
heilige wil
zeggen is
In
3 ) . Wat
Wat de
de heilige
wil zeggen
is dit. In
vergelijking met
mijn roeping
roeping tot de
de Sociëteit
Sociëteit (het
(hetGezelGezelvergelijking
met de
de genade
genade van
van mijn
schap) van
van Jezus,
Jezus, heeft
heeft het
het voor
voor mi)
mij weinig
weinig betekenis
betekenis of
of ik
ikmij
mijals
alsNederNederschap)
lander of
als Germanus
Germanus beschouw.
beschouw. De eenheid
eenheid met
met Christus
Christus isis van
vanveer
veel
lander
of als
hoger waarde
eenheid met het
het vaderland.
vaderland. Om
Om wille
wille van de
de taak
taak die
die
hoger
waarde als
als de eenheid
deze Sociëteit
Sociëteit mij
mij oplegde,
oplegde, heb
heb ik
ikmijn
mijnnationaal
nationaalbewustzijn
bewustzijn desnoods
desnoods op
op
deze
de achtergrond
gehouden om
om bij
bij de Kerk
achtergrond gehouden
Kerk in
inDuitsland
Duitslandmeer
meeraanvaardbaar
aanvaardbaar
te zijn. Hier
Hier toont
toont Canisius
Canisius zijn
zijngeestelijke
geestelijkeverbondenheid
verbondenheid met
met de
deontelbare
ontelbare
Nederlandse missionarissen
eeuw zich
zich in
in dienst
dienst hebben
hebben
Nederlandse
missionarissendie
diesinds
sinds de
de 16e
16e eeuw
gesteld van de
de katholieke,
katholieke, de
de boven-nationale
boven-nationale Kerk.
Kerk. Vóór
Vóór anderen
anderen zijn
zijnzij
zij
gesteld
juist geweest,
geweest, die
die de
de nationale
nationale pretenties
pretenties met
met goed
goed gevolg
gevolgop
opdedeachterachterhet juist
grond
wisten te houden
grond wisten
houden om de
de inte
internationale
roeping van
Kerk te doen
doen
rnationale roeping
van de
de Kerk
slagen.
slagen. En niet
niet in
in het
hetminst
minstonder
onder dit
ditopzicht
opzichtheeft
heeftPetrus
PetrusCanisius
Canisius getoond
het type te zijn van de zichzelf wegcijferende Nederlandse missionaris.
missionaris. hetypzijnvadchelfwgijrnNdase
—1

(1)
et Act.
I p. 633,
(1) Epist.
Epist. et
Act. tt VII
VII p.
p. 149,
149, t VIII
VIII p.
p. 153,
153, 144,
144, ttIp.
633, tt II11p.p.667.
667.
(2)
536, 305.
(2) Epist.
Eplst. et Act,
Act. tt VI
VI p.
p.536,
305.
(3)
Epist.
et
Act,
t
I
p.
42.
De
(3) Epist. et Act. I p . 42. De vertaling
vertaling van
van pater
pater Brodrick
Brodrick in
in zijn
Zijn bekend
bekend werk
werk St..
St.
Peter
p. 2 :: either
Peter Canisius
Canisius p.
either aa Belgian
Belgian or
or aa German,
German, isis niet
niet gelukkig.
gelukkig.

Economische Delicten en Rechtsherstel
Rechtsherstel
door Mr
Mr Dr
Dr H. G.
door
G. RAMBONNET

Het is een
een bekend
bekend feit,
feit, dat
datde
demeningen
meningenomtrent
omtrentde
destrafmaat
strafmaatininbepaalde
bepaalde
gevallen
uiteenlopend kunnen
het algemeen
algemeen bij
bij
gevallen zeer
zeer uiteenlopend
kunnen zijn.
zijn. Zolang
Zolang men
men in het
het bepalen
bepalen der straf
straf ongeveer
ongeveer dezelfde
dezelfde criteria
criteria aanlegt,
aanlegt, zal
zal men
mendoor
dooreen
een
uitwisseling
gedachten en door
door van weerskanten
weerskanten wat water
water in
in zijn
zijn wijn
wijn
uitwisseling van
van gedachten
te doen als regel wel tot elkaar kunnen komen, zonder van een van beidetedonalsrgw kuneom,zdrvaenbi
kanten
standpunt principieel
geven. De
De
kanten genoodzaakt
genoodzaakttete zijn
zijn z'n
z'n standpunt
principieel prijs
prijs te
te geven.
juiste
zich nu
nu eenmaal
eenmaal niet
nietop
ophet
hetgoudschaaltje
goudschaaltjeafwegen.
afwegen. WanWanjuiste straf laat zich
neer
echter de
de meningsverschillen
meningsverschillen zodanig
zodanig onoverbrugbaar
onoverbrugbaar worden,
worden, als op
op
neer echter
den
huidigen dag
betrekking tot de
de economische
economische delicten
delicten het
het geval
geval isis
den huidigen
dag met betrekking
(waar de een
(waar
een f.
f. 2000,boete voor
voor de juiste
juiste straf
straf houdt,
houdt, meent
meent de
de ander
ander
2000,— boete
met f.
f. 10,kunnen volstaan)
volstaan),, en men
men niet
niet langer
langer kan
kan spreken
spreken
10,— boete
boete te kunnen
van een louter
van
louter verschil
verschil in
in taxatie,
taxatie,maar
maarklaarblijkelijk
klaarblijkelijk geheel
geheel verschillende
verschillende
maatstaven
beoordeling ten
ten grondslag
grondslag worden
worden gelegd,
gelegd, lijkt
lijkt het
het
maatstaven aan
aan de beoordeling
gewenst
naar de
de juistheid
juistheid van
van deze
deze maatstaven
maatstaven zelf
zelf ininhet
hetalgemeen
algemeen
gewenst om
om naar
om tot
toteen
een
eens
onderzoek in
stellen en een
een poging
poging aan
aan te
te wenden
wenden om
eens een
een onderzoek
in te
te stellen
dehier
hiervolgende
volgendekorte
korte
nadere
waarde te komen.
komen. Met
Met de
nadere bepaling
bepaling van
van hun
hun waarde
uiteenzetting,
meer dan
dan enkele
enkele gezichtspunten
gezichtspunten met
met betrekking
betrekking
uiteenzetting, waarin
waarin niet meer
tot dit
dit ingewikkelde
ingewikkelde vraagstuk
vraagstuk naar
naar voren
voren kunnen
kunnen worden
worden gebracht,
gebracht, beogen
beogen
wij slechts het probleem
wij
probleem aan de orde
orde te
te stellen.
stellen.
Vanwege
beperktheid van
verstand, dat
dat als
als abstractief
abstractiefkenverkenverVanwege de
de beperktheid
van zijn verstand,
algemene natuur
natuur der
der dingen
dingen kent
kent maar
maar niet
niet de
deconcrete
concrete
mogen
mogen slechts
slechts de algemene
wezenheid, zoals
zoals die
die is in haar
wezenheid,
haar singulariteit,
singulariteit, is de mens
mens niet
niet in
in staat
staatom
omop
op
over de
de dingen
dingen te
te
elk gebied
gebied van
van het
het menselijk
menselijk kennen
kennen zekerheidsoordelen
zekerheidsoordelen over
vormen, d.w.z.
ofwel in zich
zich onmiddellijk
onmiddellijk evident
evident zijn,
zijn, ofwel
ofwel
vormen,
d.w.z. oordelen
oordelen die
die ofwel
als conclusies
conclusies met behulp
behulp van
van sluitredenen
sluitredenen of
ofkettingredeneringen
kettingredeneringen uit
uit onontwijfelbare praemissen
worden afgeleid.
afgeleid. In
Inhet
hetbijzonder
bijzonderwanneer
wanneer
twijfelbare
praemissen kunnen
kunnen worden
debeoordeling
beoordeling van
van concrete
concrete relaties
relaties en
enproporties,
proporties, zoals
zoalsbij
bij
gaat om
om de
het gaat
de rechtswetenschap,
rechtswetenschap, is de
de mogelijkheid
mogelijkheid om
om tetekomen
komentot
tot
de toepassing van de
de vorming van zekerheidsoordelen in vele gevallen
gevallen buitengesloten
buitengeslotenen
enmoeten
moeten
wij
wij met
met een
een prudentieel
prudentieel oordeel,
oordeel, d.w.z.
d.w.z. met
met een
eenredelijk
redelijkzozogoed
goedmogelijk
mogelijk
verantwoorde waardering
ook ons
onsoordeel
oordeel
verantwoorde
waarderingofofschatting
schattingvolstaan.
volstaan. Aldus
Aldus is ook
over de
de strafmaat
strafmaat prudentieel.
prudentieel. Want
wij in
in abstracto,
abstracto, dat
dat de
de
over
Wantalal weten
weten wij
straf geproportioneerd
geproportioneerd moet
de mate
mate van
van de
deschuld,
schuld,
zwaarte van de straf
moet zijn aan de
d.w.z.
d.w.z. aan
aan de
degrootte
groottevan
vandedetoerekenbare
toerekenbareenenverwijtbare
verwijtbareordeverstoring,
ordeverstoring,
toch is geen
geen mens
mens in
in staat
staat om
om met
met betrekking
betrekking tot
tot het
hetconcrete
concrete geval
geval een
een
toch
zekerheidsbewijs tete leveren,
juist deze
deze bepaalde
bepaaldestraf
strafprecies
preciesaan
aan
zekerheidsbewijs
leveren, dat
dat nu juist
de schuld
schuld beantwoordt,
beantwoordt, en geen
geen andere.
andere. Dit
Ditbetekent
betekentechter
echtergeenszins,
geenszins, dat
dat
over
oordeel niet
niet valt te
over een
een prudentieel
prudentieel oordeel
te redeneren,
redeneren, dat
dat dit
dit veeleer
veeleer een
een
kwestie
aanvoelen » dan van
kwestie van ««aanvoelen»
van verstandelijk
verstandelijk inzicht
inzicht zou
zou zijn.
zijn. Ware
Waredit
dit
geval, dan
dan zou
zouaan
aandederechtswetenschap
rechtswetenschaphet
hetpraedicaat
praedicaat« wetenschap
«wetenschap»
het geval,
»
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niet met
met recht
recht worden
worden toegekend.
toegekend. Maar
Maar ook
ookhet
hetprudentiële
prudentiëleoordeel
oordeelwordt
wordt
de concrete
concrete gegevens
gegevens
als regel
regel gevormd
gevormd door zekere algemene beginselen op de
passen, d.w.z.
d.w.z. ook
ook hierbij
hierbij vindt
vindt bewust
bewust of
of onbewust
onbewust een
een afleiding
afleiding uit
uit
toe te passen,
bepaalde
bij het
het prudentieel
prudentieel oordeel,
oordeel, waarbij
waarbij de
de
bepaalde vooropstellingen
vooropstellingen plaats,
plaats, en bij
strafmaat
zeer zeker
zeker het
het geval,
geval,althans
althansbehoort
behoort
strafmaat wordt
wordt vastgesteld,
vastgesteld,isis dit
dit zeer
gevoel biedt
biedt
dit zonder twijfel het
het geval
geval tetezijn.
zijn.Immers
Immershet
hetonberedeneerde
onberedeneerde gevoel
geen
waarborgen voor
juistheid, objectiviteit
objectiviteit en stabiliteit
stabiliteit van
vanonze
onze
geen waarborgen
voor de
de juistheid,
de beginselen,
beginselen, waardoor
waardoor men
men bij de
de
oordelen.
echter de
oordelen. Hoe
Hoe meer
meer men
men zich
zich echter
bepaling der
strafmaat zich
redelijkerwijze moet
leiden, duidelijk
duidelijk en
en
bepaling
der strafmaat
zich redelijkerwijze
moet laten leiden,
welbewust voor
en hoe
hoe meer
meer men
mentot
toteen
eenrationeel
rationeelverantwoorde
verantwoorde
welbewust
voor ogen
ogen stelt, en
waarde-ordening komt
beginselen en
en verschillende
verschillende gezichtspunten
gezichtspunten
waarde-ordening
komt van
van deze beginselen
onderling,des
des te
te beter
onderling,
beter zal
zal men
men in
in staat
staatzijn
zijneen
eenobjectief
objectiefverantwoord
verantwoord
de juiste
juistestrafmaat.
strafmaat.
prudentieel
betrekking tot de
prudentieel oordeel
oordeel te
te vormen
vormen met
met betrekking
Tot de
de beginselen
beginselen nu, die van
van invloed
invloed zijn
zijn op
op de
de vorming
vorming van
van ons
ons oordeel
oordeel
over de strafmaat in het concrete
concrete geval, behoren
behoren o.a.
o.a. onze
onze algemene
algemene inzichten
inzichten
in 1)
1) de
deverhouding
verhoudingtussen
tussenindividu
individuen
engemeenschap
gemeenschapen
entussen
tussenpersoonlijk
persoonlijk
an
het wezen
wezen vvan
welzijn en
algemeen welzijn;
welzijn
en algemeen
welzijn ; 2)
2 ) het
het wezen
wezen van
van de
de orde en het
de straf; 3) de verhouding tussen rechtvaardigheid en clementie; 4) dedestraf;3)vhouingserctvadhinlem;4)d
devorming
vormingvan
vanprudentiële
prudentiëleoordelen.
oordelen.Over
Over
betekenis der
der probabiliteit
probabiliteit bij
bij de
betekenis
deze
punten kan met
met betrekking
onderhavige vraagstuk
vraagstuk in het
het kort
kort
deze punten
be trekking tot het onderhavige
het volgende
volgende gezegd
gezegd worden.
worden.
is sociaal,
sociaal, d.w.z.
d.W.Z. het
hetsociale
socialeisisgeen
geenbijkomstigheid
bijkomstigheid
menselijke natuur
natuur is
De menselijke
wezen. Zowel
Zowel het feit,
feit, dat
dat de
deindiviindivivan
den mens,
mens, maar
maar behoort
van den
behoort tot
tot zijn wezen.
duele
mens niet de
de menselijke
menselijke natuur
natuur als
als zodanig
zodanig is,
is,maar
maar daaraan
daaraan slechts
slechts
duele mens
beperkte mate participeert,
participeert, als de
de uitermate
uitermate grote
grote behoeftigheid
behoeftigheid van
van het
het
in beperkte
op
zich staande
staande individu,
individu, doen
doen den
den mens
mensnoodzakelijk
noodzakelijk drager
drager zijn
zijn van
van
op zich
relaties tot zijn
zijn medemensen
medemensen en
en determineren
determineren hem
hem aldus
aldus tot
toteen
eengemeengemeenrelaties
op specialisatie,
specialisatie,
schapswezen.
deel-natuur is hij
hij aangelegd
aangelegd op
schapswezen. Krachtens
Krachtens zijn
zijn deel-natuur
welke aanleg alleen maar zin heeft
heeft en
en tot
totontwikkeling
ontwikkelingkan
kanworden
wordengebracht
gebracht
verband
met de
de gemeenschap.
gemeenschap. Alleen
Alleen in
in een
een gemeenschap
gemeenschap kan de
de noodnoodin verb
and met
zakelijke specialisatie
mens haar
haar vruchten
vruchten afwerpen
afwerpen en
en kan
kanhij
hij
zakelijke
specialisatie van
van den mens
profiteren
gespecialiseerde arbeid
zijn medemensen,
medemensen, die
die voor
voor
profiteren van
van de gespecialiseerde
arbeid van
van zijn
van zijn leven noodzakelijk
de instandhouding
instandhouding van
noodzakelijk is. Vandaar
Vandaar dat
dat het
het persoonpersoonlijk
tijdelijk welzijn
welzijn van
van het
het individu
individu bestaat
bestaat in
ineen
eenzekere
zekeredeelname
deelname aan
aan
lijk tijdelijk
algemeen welzijn,
welzijn, dat behalve
behalve in
in het
het persoonlijk
persoonlijk welzijn
welzijn van
van alle
alleleden
leden
het algemeen
der
gemeenschap gezamenlijk
gezamenlijk bestaat in de
de juiste
juisteordening
ordeningder
derveelvoudige
veelvoudige
der gemeenschap
gemeenschapsrelaties.
welzijn der
der staatsgemeenschap,
staatsgemeenschap, waarvan
waarvan
gemeenschapsrelaties. Immers
Immers het welzijn
de
leden geen
geen physieke
physiekeeenheid
eenheidmaar
maareen
eenorde-eenheid
orde-eenheid vormen,
vormen, isiszonder
zonder
de leden
rechtsorde,
waardoor deze orde-eenheid
orde-eenheid nader
nader gedetermineerd
gedetermineerd en
enverwezenverwezenrechtsorde, waardoor
lijkt
wordt, niet
niet bestaanbaar.
bestaanbaar. Doch
ook het
het welzijn
welzijn van
vaniederen
iederenburger
burger
lijkt wordt,
Doch ook
afzonderlijk
ordening der
der relaties
relaties in
in de
degemeenschap.
gemeenschap.
afzonderlijk wordt bepaald door de ordening
Van de handhaving der rechtsorde
rechtsorde is dus zowel
zowel het
het algemeen
algemeen welzijn
welzijn als
alshet
het
Van
individuele welzijn
welzijnder
derburgers
burgersaIhankeli
arhankelijk.
j k.
is er
er van
vannature
nature op
opgericht
gericht om
om door
door het
het
Het streven
streven nu
den mens
mens is
nu van den
ontwikkelen
zijn deelname
deelname aan
aan het
hetalgemeen
algemeenwelzijn,
welzijn,waarin
waarin
ontwikkelen van
van activiteit zijn
zijn persoonlijk
persoonlijk welzijn
te vergroten.
vergroten. Deze
Dezeactiviteit
activiteitbehoort
behoort
zijn
welzijn gelegen
gelegen is, te
uiteraard geordend
d.w.Z. tetebeantwoorden
beantwoorden aan
aande
derechtsorde.
rechtsorde.Maar
Maar
uiteraard
geordend te
te zijn, d.w.z.
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het wezen
wezen der
der orde
orde bestaat in de
de juiste
juisteverhouding
verhouding van
van middelen
middelen tot
tot doel.
doel.
omdit
dit
Welnu,
der rechtsorde
rechtsorde is het
het algemeen
algemeen welzijn,
welzijn, het
het middel
middel om
Welnu, het
het doel der
doel
te bevorderen
bevorderen en
dit doel
doel deelachtig
deelachtig te
te worden
worden is
is het
het naleven
naleven der
der
doel te
en dit
omdoor
dooraanwending
aanwendingvan
vanandere
andere
voorschriften. Slaagt
Slaagt iemand
iemand erin
erin om
wettelijke voorschriften.
middelen,
door het
het overtreden
overtreden van
van de
de wet,
wet,zijn
zijnpersoonlijk
persoonlijkwelzijn,
welzijn,
middelen, d.w.z.
d.w.z. door
d.i.
zijn deelname
deelname aan het
het door
door hem
hem zelf
zelfbenadeelde
benadeelde algemeen
algemeen welzijn
welzijn te
te
d.i. zijn
vergroten,
de orde
orde verstoord
verstoord en
en kan
kan deze
dezeslechts
slechtsworden
wordenhersteld,
hersteld,
vergroten, dan
dan is
is de
door
de deelname
deelname van
van den
den wetsovertreder
wetsovertreder te
te proportioneren
proportioneren aan
aan de
dedoor
door
door de
hem
aangewende middelen,
middelen, hetgeen
hetgeen verwezenlijkt
verwezenlijkt wordt
wordt door
door hem
hemeen
een
hem zelf aangewende
goed
te ontnemen,
ontnemen, d.i.
d.i. zijn
zijnpersoonlijk
persoonlijk welzijn
welzijn teteverminderen.
verminderen. Alleen
Alleen inin
goed te
zoverre
aanwenden der
het doel
doel voert
voert en
en
zoverre het
het aanwenden
der juiste
juiste middelen
middelen den
den mens
mens tot het
op
het aanwenden
aanwenden van
van verkeerde
verkeerde middelen
middelen een
een afwending
afwending van
van het
hetdoel
doel
op het
bestaat er
er orde,
orde, in
in zoverre
zoverre dit
ditanders
andersis,is,heerst
heerstererwanorde.
wanorde.Wanneer
Wanneer
volgt, bestaat
iemand
verhoudingen, zoals
door de overheid
overheid in
in het
het algemeen
algemeen belang
belang
iemand de verhoudingen,
zoals die
die door
geordend
verstoort en daarmede
daarmede het
het algemeen
algemeen welzijn
welzijn benadeelt,
benadeelt, en
en
geordend zijn,
zijn, verstoort
vooruitgaat, zijn
zijn de
dejuiste
juisteproporties
proportiesverbroken.
verbroken.
niettemin er persoonlijk op vooruitgaat,
De natuur
natuur van de
de straf
straf bestaat
bestaat in
inhet
hetherstellen
herstellender
derjuiste
juisteproporties,
proporties,d.w.z.
d.w.z.
in
het handhaven
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Al moge de juistheid van onze stelling, dat de opgelegde geldboete hoger
behoort te zijn dan het door een niet naleven van de wettelijke voorschriften
verkregen finantiële voordeel, in haar algemeenheid wellicht door velen
worden erkend, de grote moeilijkheid nochtans, die zich bij de beoordeling
der concrete gevallen veelvuldig voordoet en waarin o.i. de ke rn der diepgaande meningsverschillen is gelegen, bestaat in het bepalen van de wijze,
waarop in elk afzonderlijk geval de hoegrootheid van het ten onrechte
genoten voordeel redelijkerwijze moet worden geschat, en daarmede zijn
wij gekomen, tot ons laatste en in het gegeven verband belangrijkste punt,
n.l. tot de vraag over de waarde, die bij deze waarderingen aan de probabiliteit moet worden toegekend. Alvorens aan deze vraag een korte theoretische beschouwing te wijden, willen wij den lezer eerst nog eens de materie
voorhouden, die tot deze vraagstelling aanleiding geeft.
Slechts in een enkel geval van niet-nakoming van prijsvoorschriften slaagt
men erin aan de hand van de boeken het onrechtmatig genoten voordeel
met vrij grote mate van nauwkeurigheid vast te stellen. In de overgrote
meerderheid der gevallen blijkt dit echter niet mogelijk te zijn, ofwel
omdat een boekhouding niet aanwezig is, of omdat de boekhouding zodanig
is ingericht en bijgehouden, dat hieruit niets kan worden afgeleid. Wanneer
men alle takken van landbouw, handel, industrie, transportwezen, enz.
tezamen neemt, dan zijn er in ons land meer dan vijf honderdduizend
bedrijven en bedrijfjes en is het dus een absolute onmogelijkheid om den
dagelijksen gang van zaken in elk van deze bedrijven na te gaan. In het
algemeen kan men alleen maar steekproeven nemen, d.w.z. controleren wat
op een bepaald tijdstip in een bepaald bedrijf geschiedt. De vraag is dan,
of men uit het enkele feit, dat op deze wijze kan komen vast te staan,
conclusies mag trekken met betrekking tot een min of meer regelmatigen
gang van zaken in dat bedrijf. In zeer vele gevallen is dit o.i. ongetwijfeld
verantwoord en zelfs een eis v an de objectieve rede. Men weet b.v., dat
door den verdachte in een gegeven periode duizendmaal een product van
een bepaalde soort is verkocht. De ene keer, dat een van de verkopen werd
gecontroleerd, bleek een te hoge prijs te zijn gerekend. Nu is het alleen al
op grond van een wiskundige kansberekening reeds uitermate onwaarschijnlijk, dat zoals de verdachte natuurlijk beweert men hier met een
op zichzelf staand geval te doen zou hebben. De kans hiervan is aldus
beschouwd een op duizend, m.a.w. een lotje uit de loterij ! Neemt men
daarbij nog in aanmerking, dat in een bedrijf uiteraard een zekere regelmaat
in den gang van zaken pleegt plaats te vinden en houdt men rekening met
de psychologie van den zakenman, voor wiens in dit opzicht zo zwakke
natuur het uitermate verleidelijk is om zonder enige moeite zijn inkomsten
belangrijk te verhogen, dan komt men tot het inzicht, dat de kans van een
op zich staand geval zelfs nog veel kleiner is dan een op duizend, m.a.w.
dat men met die mogelijkheid praktisch niet behoeft te rekenen, althans
niet zolang de verdachte zijn beweringen niet met deugdelijke bewijzen
heeft weten te staven.
B.v. in een banketbakkerij wordt geconstateerd, dat een taartje in verband
met de samenstelling ervan voor 15 cent te duur verkocht wordt. In de
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den algemenen aard van het economische delict aan den dag wordt gelegd,
zijn grond in de opvattingen der empiristen en nominalisten, die beweren
dat het menselijk kennen zich niet verder uitstrekt dan de concrete verschijnselen, die zintuigelijk worden waargenomen
Doch met empirisme en nominalisme komt men niet ver in de rechtswetenschap, die immers relaties tot object heeft, welke relaties zij moet
beschouwen onder het opzicht der rechtvaardigheid. Maar noch de relatie
noch de rechtvaardigheid behoren tot de zintuigelijk waa rneembare wereld,
doch kunnen slechts door het verstand worden gekend, en dan nog slechts
in hun algemene natuur, daar het menselijk verstand als abstractief kenvermogen niet in staat is de wezenheid te kennen ener singuliere relatie,
zoals die is in zich. De concrete verhouding tussen de gedragingen van een
bepaalden persoon en het algemeen welzijn kunnen wij slechts vatten in
een algemeen begrip, door n.l. de ons bekende feiten en verschijnselen te
beschouwen in hun algemeen verband. We kunnen het betreurenswaardig
vinden, dat de rechtvaardigheid, die wij wensen te betrachten, daardoor
zo onvolmaakt moet zijn, toch biedt het juiste inzicht in deze beperking
van ons verstand nog den besten grondslag om althans in het algemeen en
wat de grote lijnen betreft de rechtvaardigheid zoveel mogelijk te benaderen. Dit betekent overigens geenszins, dat men met de persoonlijke
omstandigheden van den verdachte geen rekening zou moeten houden. Ook
met betrekking tot deze omstandigheden kunnen wij ons algemene begrippen
en oordelen vormen, die voor het bepalen der strafmaat mede v an betekenis
zijn. Maar wel moeten wij bij het tegen elkaar afwegen van algemeen
belang en persoonlijk belang voor ogen houden, dat het algemeen welzijn
als regel zwaarder behoort te wegen. Het geparticipeerde is nu eenmaal
verheven boven het participerende.
Om dus tot een inzicht te komen in den algemenen aard van het te
berechten concrete feit, moeten wij gebruik maken van waarschijnlijkheidsbewijzen, zoals die in bovenaangehaalde voorbeelden geleverd konden
worden. Degene, die zich in deze slechts door een strict zekerheidsbewijs
zou willen laten overtuigen, miskent den aard van de rechtswetenschap,
die niet zoals b.v. de wiskunde tot de speculatieve rede behoort, maar tot
de practische rede, waarbij de prudentie een overwegende rol speelt en het
waarschijnlijkheidsbewijs dus den doorslag moet geven. Ook het wettig
bewijs, dat in ons strafrecht gevorderd wordt, is niet meer dan een waarschijnlijkheidsbewijs, en het blijft aan de prudentie van den rechter om te
beoordelen, of dit waarschijnlijkheidsbewijs een zodanige mate van praktische zekerheid verschaft, dat hij in geweten overtuigd kan zijn dat de
verdachte het hem telastegelegde feit inderd aad heeft gepleegd. Maar het
geweten, waarin wij verantwoord moeten zijn, is geen gevoel, maar een
redelijk vermogen, en het vormen van een prudentieel oordeel is een kwestie
van dialectiek, van zuiver redeneren. Terecht zegt Thomas van Aquino : c ad
prudentiam necessarium est quod homo sit bene ratiocinativus » (II-II,
qu. 49, a. 5).
Wat in dit verband te denken v an het adagium 1 in dubio pro reo » ? Wij
willen dit adagium gaa rne aanvaarden, want al heeft het algemeen welzijn

.
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interessante wijze
wijze
dit
Het
behandeld
Richard, Le probabilisme
probabilisme moral
moraletetlalaphilosophie.
philosophie. lIet
behandeld door
door R.
R. P. Richard,
zou voor
voor de
de rechtswetenschap
rechtswetenschap en haar
haar methodiek
methodiek van
van het
het grootste
grootste belang
beiang
zou
zijn
dit onderzoek
onderzoek voort
zetten. Maar
Maar ook
ook alalzou
zoueen
eenscherpzinnig
scherpzinnig
zijn dit
voort te
te zetten.
filosoof
erin slagen
slagen de
de natuur
natuurder
derverschillende
verschillendeprudentiële
prudentiële oordelen
oordelen en
en
filosoof erin
hun
plaats in
in de
derechtswetenschap
rechtswetenschap nauwkeuriger
nauwkeuriger te
bepalen, toch
toch zullen
zullen
hun plaats
te bepalen,
over
de strafmaat
strafmaat rechtmatige
rechtmatige meningsverschillen
meningsverschillen mogelijk
mogelijk blijven.
blijven. En
En
over de
gelukkig
Want ook deze
deze kunnen
kunnen bijdragen
bijdragen tot
tot het
het benaderen
benaderen van
van
gelukkig maar!
maar ! Want
juiste midden,
midden, waarin
waarin de
derechtvaardigheid
rechtvaardigheid gelegen
geÏegen is.
is.
het juiste
.

.

.

Langs Vrijhandel
Vrijhandel naar
naar Wereldvrede?
Wereldvrede
?

door
Dr A.
A. THOMAS
THOMAS
door Dr
«Un
bon chrétien
chrétien est
est un
un libéral
libéral qui
qui
« Un bon
s'ignore. »»
Wilhelm
Röpke in
in Oivitas
Civitas Humana.
Wilhelm Rtipke

J.
wedlooptussen
tussencollectivisme
collectivismeenenliberalisme.
liberalisme.
I. - De wedloop
Lang vóór
vóór het Marxisme
Marxisme tot een
een machtige
machtige politieke
politieke realiteit
realiteit was
was uitgeuitgeLang
groeid,
waarschuwde Ortega
het vijfvijfgroeid, waarschuwde
Ortega yy Gasset : ««Veronderstellen
Veronderstellen wij,
wij, dat het
de Sovjet-Regering
Sovjet-Regering met
metherculeaanse
herculeaansemiddelen
middelendoorgevoerd
doorgevoerd
jarenplan door de
jarenplan
dat de
de geweldige
geweldige Russische
Russische economie
economie niet
niet alleen
alleen
het gestelde
gestelde doel bereikt
bereikt en dat
Wie hoopt,
hoopt,
hersteld maar
experiment te voorschijn
voorschijn treedt.
treedt. Wie
hersteld
maar versterkt
versterkt uit
uit dit experiment
de lokroep
lokroep van
vandergelijke
dergelijke reusreusdat Europa dan ongevoelig
ongevoelig zou
zou blijven
blijven voor
voor de
achtige
menselijke onderneming,
onderneming, terwijl
terwijl het
hetdaartegenover
daartegenover niets
niets positiefs
positiefs
achtige menselijke
hij dit
dit schreef,
schreef, in
inzouteslnhb,diktEuropane»
zou te stellen hebben, die kent Europa niet» 1).
Toen hij
1 ) . Toen
1926,
twijfelde de
auteur sterk
het succes
succes van
van Stalin.
Stalin. Hij
Hijwachtte
wachtte
1926, twijfelde
de auteur
sterk aan
aan het
communisme in
het boek
boek der
der
sceptisch
moment af
waarop deze
sceptisch het
het moment
af waarop
deze het communisme
in het
Russische
geschiedenis zou
registreren. Hij
ontveinsde zich
zich evenmin
evenmin de
de
Russische geschiedenis
zou registreren.
Hij ontveinsde
Corneliaanse
de Europese
Europese mens,
mens, traditioneel
traditioneel aan
aan individuele
individuele en
en
Corneliaanse strijd,
strijd, die
die de
geestelijke
zou tetedoorworstelen
doorworstelen hebben
hebben alvorens
alvorens tete
geestelijke vrijheid
vrijheid gehecht,
gehecht, zou
de verleiding
verleiding van
van een
eencollectivistisch
collectivistischenenmaterialistisch
materialistisch
bezwijken
voor de
bezwijken voor
geenweerweerstelsel.
hij als
als zijn
zijnovertuiging
overtuiging tetekennen,
kennen, dat
datEuropa
Europageen
stelsel. Toch gaf hij
stand
kunnen bieden
bieden aan
aan de
deuitstralingskracht
uitstralingskracht van
van een
eenzegevierende
zegevierende
stand zou kunnen
Slavische moraal
moraal tenzij
tenzij een
een hernieuwde
Westerse moraal
Slavische
hernieuwde Westerse
moraal haar
haar invloed
invloed
zou stuiten.
Spaanse ziener
een zuivere
zuivere
jaar later,
later,isis gebeurd
gebeurd wat
wat de Spaanse
ziener als een
Thans, twintig jaar
hypothese had
had voorgesteld.
voorgesteld. Onder
een
Onderhet
hetcommunistisch
communistischregime
regimeisis Rusland een
uiterlijke schittering
schittering een
een hoogtepunt
hoogtepunt macht geworden,
geworden, waarvan
macht
waarvan de
de uiterlijke
wellicht
haar hoogste
hoogste punt
punt 2)
- heeft
bereikt.Wat
Watmeer
meer isisen
enwat
wat
bereikt.
wellicht ook haar
2 ) heeft
het
standpunt
Ortega y Gasset
Gasset ongemeen
ongemeen veel
veel kracht
kracht bijzet
bijzet:: het
het
andpunt van
van Ortega
het st
nieuwe mystiek
mystiek isiswegens
wegenszijn
zijn
weerstandsvermogen van
weerstandsvermogen
vanEuropa
Europat.O.V.
t.o.v. de
de nieuwe
zwakker dan
men een
een
economische,
morele ontreddering
ontreddering veel
economische, politieke
politieke en morele
veel zwakker
dan men
kwart eeuw
had durven
Van een
kwart
eeuw geleden
geleden had
durven vermoeden.
vermoeden. Van
een Westerse
Westerse morele
morele
hernieuwing
nauwelijks een
spoor te ontdekken.
ontdekken. Nog vóór
vóór het
het einde
einde
hernieuwingisis er
er nauwelijks
een spoor
Carr het gebrek,
gebrek, bij
bij de
deWesterse
Westerse
der
vijandelijkheden betreurde
der vijandelijkheden
betreurdeE.E.H.
H. Carr
democratieën,
dwingende morele
vredestijd,
democratieën,van
van een
een dwingende
morele kracht,
kracht, die,
die, ook ininvredestijd,
gemeenschappelijke
oog op
opeen
eenerkend
erkendgemeenschappelijk
gemeenschappelijk
gemeenschappelijkeoffers
offers met
met het oog
welzijn zou
zou kunnen
kunnen wettigen,
wettigen, en
en wees
wees hij
hijop
opdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidvan
van,een
,een
welzijn
programma van
aard dan de
de vermaarde
vermaarde vier
vier vrijheden
vrijheden van
van
programma
van meer
meer positieve
positieve aard
3) .
President
D. Roosevelt
Roosevelt 3).
President F. D.
in La
(1)
La Rebellión
RebeJll6n de
de las masas.
ORTEGA y GASSET In
(1) ORTEGA
conduct, In
in Foreign
(2)
Mr. X.
The sources
sources of
of Sovjet conduct,
Forelgn Affairs,
Affalrs, Juli 1947.
X. :: The
(2) Vgl. Mr.
(3)
H. CARR
CARR in
In Conditions
ConditIons of
of Peace.
Peace.
(3) E. H.
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Zeer
onlangs, in
een reeks
reeks artikelen
artikelen onder
onder de
titel ««The
Cold
Zeer onlangs,
in een
de titel
The Cold
War:.
de New
NewYork
YorkHerald
HeraIdTribune
Tribuneverschenen,
verschenen, verweet
verweet Walter
Walter
War » in
in de
Lippmann aan
aan het Amerikaans
Lippmann
Amerikaans Staatsdepartement
Staatsdepartement het negatief
negatief karakter
karakter
van
haar indammingspolitiek
indammingspolitiek t.o.v. de
de expansiedrang
expansiedrang van
van het
hetSovjet-comSovjet-comvan haar
munisme. Niet
Niet veel constructiever
munisme.
constructiever schijnt echter
echter het
het terugtrekken
terugtrekken van alle
alle
geallieerde
thans bezette
bezette gebieden,
gebieden, waarvan
waarvan Lippmann
Lippmann
geallieerde strijdkrachten
strijdkrachten uit
uit de thans
maakt de
de treurige
treurige
zelf
alle heil
heil verwacht.
verwacht. De
DeBritse
Britse« Economist
«Economist»
zelf alle
» 1)
1 ) maakt
balans op, wanneer
wanneer het schrijft
schrijft:: ««Om
hetcommunisme
communismetetebestrijden,
bestrijden, heeft
heeft
Om het
de Westerse democratie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan nog deWstrmocainbedzjvAtlanischeO og
steeds weinig
dan heimwee
aan te bieden.
steeds
weinig meer
meer dan
heimwee aan
bieden. Waar
Waar Amerika
Amerika thans
thans op
op
aanstuurt,
naar wens verloopt,
verloopt, is de
de terugkeer
terugkeer tot
totdedevroegere
vroegere
aanstuurt, indien
indien alles
alles naar
hoewel dit reeds
reeds een
een hele
heleprestatie
prestatiezou
zoubetekenen,
betekenen, gezien
geziendede
formule.
formule. En
En hoewel
huidige chaotische
chaotische toestand,
toestand, ziet men daarin
de grondslag
grondslag van
van het
het
huidige
daarin nog niet
niet de
economisch
wellicht belangrijker
belangrijker is)
van het
het sociaal,
sociaal, politiek
politiek en
en
economischof
of (wat wellicht
is) van
om ware
ware productiviteit
productiviteit en
en ware
ware stabiliteit
stabiliteit tete
moreel
nodig is
is om
moreel élan,
élan, dat
dat nodig
om aan
aan de
debestendige
bestendigedrukking
drukking van
vande
decommunistische
communistischeoppooppoherstellen
herstellen of om
sitie
te weerstaan.
weerstaan. Het
Het XX-eeuws-liberalisme
XX-eeuws-liberalisme heeft
steeds niet
niet het
het
sitie te
heeft nog
nog steeds
initiatief in
in handen
handen ».
».
Deze uitspraak
uitspraak klinkt
klinkt pessimistisch.
pessimistisch. Toch
heeft zij
zij de
degrote
groteverdienste
verdienste
Toch heeft
goederichting
richting aan
aantetewijzen,
wijzen,
de wortel
wortel van het kwaad
kwaad aan
aan te
te raken
raken en
en de
degoede
met
name een
een actief
actief twintig-eeuws
twintig-eeuws liberalisme.
liberalisme. Niet
de terugkeer
terugkeer tot
tot het
het
met name
Niet de
historisch
slotte onbekwaam
onbekwaam isis gebleken
gebleken
historisch economisch
economisch liberalisme,
liberalisme,dat
dat ten
ten slotte
om
de geweldige
geweldige menselijke
menselijke energieën
energieën te controleren,
controleren, die het
het had
hadweten
weten
om de
te
bevrijden. Maar
Maar een
een liberalisme
liberalisme in
de ruimste
ruimste zin
zin van
van het
hetwoord,
woord,
te bevrijden.
in de
steunend
beginselen van
van menselijke
menselijke vrijheid
vrijheid en
en waardigheid,
waardigheid, en
en van
van
steunend op de beginselen
gezonde maatschappelijke
hiërarchie.Want
Want het
het is vrijheid
gezonde
maatschappelijke hiërarchie.
vrijheid - niet gelijkgelijkheid - die de kern
kern vormt
vormt van
van de
deWesterse
Westersebeschaving.
beschaving. De
Denederlagen
nederlagen en
en
ontgoochelingen
jongste dertig
dertig jaar
jaar ten
tenspijt,
spijt,vertegenwoordigen
vertegenwoordigen die
die
ontgoochelingen van
van de jongste
een levende
levende kracht
kracht in
indedehedendaagse
hedendaagse wereld
wereld 22).
beginselen nog
steeds een
beginselen
nog steeds
).
Opdat dergelijk
dergelijk liberalisme
het evenwel
evenwel nodig
nodig dat
dat
liberalisme het
het initiatief zou nemen is het
het bij
bij machte
machte blijkt,
blijkt, beter
beter dan
danhet
hetcollectivisme,
collectivisme,de
demens
menseen
eenvolwaardig
volwaardig
bestaan
verzekeren.
eerste
hoewelniet
nietdedehoogste
hoogste
bestaan teteverzekeren.
DeDe
eerste
- hoewel
- taak
taakinindit
dit
verband is
het waarborgen
waarborgen van
van materiële
materiële levensmogelijkheid.
levensmogelijkheid. Op
Op dit
dit
verband
is het
ogenblik immers
vele volkeren
volkeren nagenoeg
nagenoeg uitsluitend
uitsluitend om
om hun
hun stoffelijk
stoffelijk
ogenblik
immers zijn
zijn vele
zelfbehoud bekommerd
strijden voor
voor hun
hun leven.
leven. En
En gesteld
gesteld voor
voor de
de
bekommerd: : ze
ze strijden
keuze onvrij
vrijheid om
komen verkiezen
verkiezen velen
velen het
het
keuze
onvrij te
te leven
leven of
of in vrijheid
om te komen
eerste. Daarom
Daarom kan
kan de
de communistische
communistische voorspelling,
voorspelling, als
het Westen
Westen
eerste.
als zou het
onvermijdelijk
aan een scherpe
onvermijdelijk aan
scherpe economische
economische crisis
crisis ten
ten prooi
prooi vallen,
vallen,moeilijk
moeilijk
worden overschat.
de betekenis
betekenis van
van een
eenware
wareuitdaging.
uitdaging.Aan
Aandeze
deze
worden
overschat. Ze
Ze heeft de
uitdaging
beantwoordthet
het aanbod
aanbod van
van MarshalI,
Marshall, bedoeld
bedoeld om
om hulp
hulp te ververuitdaging beantwoordt
strekken aan
natiën die
die het
hetvrijheidsideaal
vrijheidsideaal aanhangen
aanhangen en
en de
deWesterse
Westerse
strekken
aan die natiën
levensstijl boven
boven de
deOosterse
Oosterseverkiezen.
verkiezen.
Doch het isis duidelijk
kanblijven.
blijven.De
DeAmerikaanse
Amerikaanse
duidelijk dat
dat het
hetdaarbij
daarbij niet
nietkan
hulpactie
dat West
West Europa
Europa moet
moet redden
redden van
van een
een
hulpactie is het tweesnijdend
tweesnijdend mes, dat
materiële
waarvan de sociale en
materiële ondergang
ondergang waarvan
en politieke
politiekegevolgen
gevolgenfataal
iataalzouden
zouden
(1) THE ECONOMIST,
ECONOMIST, 27
21 September
September 1947.
1941.
(1)
(2) Vgl. Chr.
Chr. DAWSON,
DAWSON, In
Tbe Judgment
judgment of the
tb. nations.
natlonl.
in The
(2)
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zijn,
dat meteen
meteen het
het Amerikaans
Amerikaans systeem
systeem moet
moet ten
ten goede
goedekomen.
komen. Ze
Zei iss
zijn, en dat
an tactische aard
van
aard en
en vermindert
vermindert in
in genen
genen dele
dele de
destrategische
strategischenoodzakelijknoodzakelijk- v
heid te werken
werken aan
aan de
de uitbouw
uitbouw van
van een
eenruim
ruimopgevat
opgevat stelsel
stelselvan
vaneconoeconoheld
mische cooperatie
onder vrije
vrije volkeren.
mische
coöperatie onder
volkeren. Hierdoor
Hierdoor wordt
wordt niet bedoeld
bedoeld dat
dat
twintig-eeuws-liberalisme als
zodanig, alleen een
een strijdmachine
strijdmachine zou
zou zijn
zijn
het twintig-eeuws-liberalisme
als zodanig,
groeiende collectivistische
collectivistische orde.
orde. Veel meer
meer is
is het
hetde
deconstructieve
constructievetegen
tegen de groeiende
te bewijzen,
bewijzen, dat
dat de
de
tegenhanger
aankomt, is te
tegenhangervan
vandie
die orde.
orde. Waar
Waar het
het op
op aankomt,
hervorming van
maatschappelijke instellingen
instellingen en
en hun
hunonontbeerlijke
onontbeerlijke
hervorming
van de maatschappelijke
aanpassing
de noden
noden van
van het
hethuidige
huidigetijdperk
tijdperk niet
nietnoodzakelijk
noodzakelijk langs
langs
aanpassing aan de
de
strakke lijn
lijn van
van een
eenonmenselijke
onmenselijke orde
orde verloopt
verloopt;; dat
dat integendeel
integendeel ook
ook
de strakke
heden nog
nog een
een evenwichtsformule
evenwichtsformule tussen
tussen gezag
gezag en
en vrijheid
vrijheid denkbaar
denkbaar en
en
heden
mogelijk is,
zonder de
van mensen
mensen en
en volkeren
volkeren te
te negeren
negeren ook
ook in
in
mogelijk
is, die zonder
de ziel van
de beste
besteresultaten
resultatenoplevert.
oplevert.
stoffelijk opzicht
opzicht de
Het isis dan
dan ook
ookgeen
geentoeval,
toeval,dat
datdedeorganisatie
organisatieder
derVerenigde
VerenigdeVolkeren
Volkeren
gespecialiseerde
roept met
met het
hetdoel
doeldedeeconomische
economische
gespecialiseerde instellingen
instellingen in
in het leven roept
stevige
samenwerking
bevorderen. ZÓ
samenwerking onder
onderde
de volkeren
volkeren te
te bevorderen.
Zó worden
worden toch
toch de stevige
een vredesgebouw,
vredesgebouw, waarvan
waarvan de
de schitterende
schitterende bovenbovenfundamenten
fundamenten gelegd
gelegd van een
gebleken. Het isis evenmin
evenmin toevallig,
toevallig, dat
dat
structuur
structuur herhaaldelijk
herhaaldelijk zo wankel is gebleken.
die instellingen
instellingen liberaal
liberaal georiënteerd
georiënteerd zijn.
zijn. Er
Er bestaat
bestaatinderdaad
inderdaadonverenigonverenigvrije, op
op inte
internationale
arbeidsverdeling steunende,
steunende~
baarheid tussen
baarheid
tussende
de vrije,
rnationale arbeidsverdeling
wereldeconomie
gevergde gesloten economische
economische ruimten.
ruimten.
wereldeconomie en de door de oorlog gevergde
Overigens is vruchtbare en intense economische samenwerking moeilijk
kOverignsuchtba ensomichawerkngoilj
denkbaar in een wereld samengesteld uit totalitaire staten, die ten zeerstedenkbariwlsmengtduioalrsen,tz
de
binnenlandse tucht
prijs stellen,
stellen, doch
doch allerminst
allerminst geneigd
geneigd zijn
zijn om
om
de binnenlandse
tucht op
op prijs
internationale wetten
Deafzijdigheid
afzijdigheid van
van de
de
1 ) De
internationale
wetten of
of regelingen
regelingenna
na te
te leven ((1).
U.S.S.R. tegenover
tegenover de
de organen
organen van
van de
de O.V.V.
O.V.V. die
die de
de reïntegratie
reïntegratie van de
de
U.S.S.R.
wereldeconomie op
oog hebben,
hebben, baart
baart daarom
daarom geen
geenverwondering.
verwondering. Dat
Dat
wereldeconomie
op het oog
het hier
hier om
om een
een uiterst
uiterst zware
zware en
enkiese
kieseopdracht
opdracht gaat,
gaat, hoeft
hoeftnauwelijks
nauwelijks
het
twee fronten
fronten zal
zal moeten
moeten gevoerd
gevoerd worden
worden:: tegen de
de voorvoorbetoog. Strijd op twee
betoog.
weleer, dat aan
gewone terugkeer
terugkeer tot
tothet
hetliberalisme
liberalismevvan
aan zijn
zijn
an weleer,
standers van een gewone
m misbrukenadlohitnerg;okchtnelvr
misbruiken en bandeloosheid ten onder ging; ook echter tegen elke vorm
van collectivisme, die de
de vrijheid
vrijheid van mensen
mensen en instellingen
instellingen aan
aan banden
banden legt.
legt.
Slagen
aan het
het
Slagen echter
echter de
de economische
economischeorganen
organenvan
vande
de O.V.V.
O.V.V. in
in hun
hun taak aan
gestalte' en levenskracht
levenskracht te
te geven
geven - want daar komt
komt
XX-eeuws-liberalisme gestaltetenslotte op
op neer
neer - dan
de strijd
strijd tussen
tussen collectivisme
collectivisme en
en liberalisme
liberalisme'
dan is de
het tenslotte
dilemma vrij te
te leven
levenofof
grotendeels
antwoord op
grotendeels beslecht.
beslecht. Want
Want het
het antwoord
op het dilemma
onvrij
anders dan
dan in
in het
het voordeel
voordeel van
van het
heteerste
eerste uitvallen.
uitvallen.
onvrij te leven kan niet anders
,

.

.

Een van de
de voornaamste
voornaamste opdrachten
opdrachten die
het raam
raam van
van de
de breed
breed
diein
in het
Een
opgezette
O.V.V. dienen
dienen te
te worden
worden vervuld,
vervuld, i iss
opgezette economische
economischeactie
actie van
van de O.V.V.
de
organisatie van de
de internationale
internationale handel.
handel. Zij isis zowat
zowatdedetoetssteen
toetssteen
de organisatie
de wil
wilenendedemogelijkheid
mogelijkheidtot
toteffectieve
effectievesamenwerking
samenwerking onder
onder de
de
waaraan de
volkeren wordt
wordt gemeten.
gemeten.Een
Een kort
kort overzicht
overzicht over
over de
de pogingen,
pogingen, die
die in die
volkeren
die
richting worden ondernomen is daarom
daarom gewenst.
gewenst.
.

(1) Vgl.

verband::
in dit verband
W. ROPKE
ROPKE :: Internationale
Internationale Ordnung
Ordnung ;;
W.
L.
von MISES
MISES:: Nation,
Nation, Staat and
und Wirtschaft
Wirtscbaft ;;
L. von
L.
ROBBINS : Economic
Economie planning
planning and
and International
International order
order ;;
L. ROBBINS
F.
A.
BAYEK:
The
road
to
Serfdom.
F. A. HAYEK : The road to Serfdom.

LANGS
VRIJHANDEL NAAR
NAAR WERELDVREDE
WERELDVREDE?
LANGS VRIJHANDEL
?

301

Alvorens
gaan dient
dient er
er op
op gewezen
gewezen dat,
dat, ininstrijd
strijdmets
mel:\
Alvorens daartoe
daartoe over
over te
te gaan
wat wel
wel eens
eens werd
werdbeweerd,
beweerd,erergeen
geengrondige
grondigetegenstrijdigheid
tegenstrijdigheidtussen
tussenhet
het
I.T.O. (International
(InternationalTrade
TradeOrganisation)
Organisation)
zogenaamde Marshall-plan
zogenaamde
Marshall-plan en
en de I.T.O.
de uitvoering
uitvoering van
van het
heteerste
eersteeen
een
onontbeerlijke
bestaat.
Integendeel is
bestaat. Integendeel
is de
onontbeerlijke
voorwaarde voor
de tweede.
tweede. Hun
Hun voorwerp
voorwerp isisechter
echterververvoorwaarde
voor het
het slagen
slagen van de
schillend;
aangewende methodes
derhalve ook
ook uiteen.
uiteen. Het
Het
schillend ; de
de aangewende
methodes lopen
lopen derhalve
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van de internationale conferenties, die het herstel van de wereldhandel
nastreven, worden voo rnamelijk door die grondgedachten beheerst.

De Conferentie van Londen.
Op 18 Februari 1946 besloot de Economische en Sociale Raad van de
O.V.V. een Internationale Conferentie van de Handel en van de Werkgelegenheid bijeen te roepen. Dit besluit lag in de lijn van het Atlantische
Handvest, dat reeds in Augustus 1941 de wil van de Verenigde Natiën
bevestigde om de economische samenwerking onder de volkeren te bevorderen en in 't bijzonder van de Leen- en Pachtovereenkomst, die, eveneens
in 1941, aan de contracterende staten de verplichting oplegde de nodige
schikkingen te treffen met het oog op de ontwikkeling van de productie,
van de werkgelegenheid, van het handelsverkeer en van de consumptie, en
tevens aanbevelingen gaf om de discriminerende practijken inzake internationale handel af te schaffen.
Een voorbereidende commissie, belast met het opmaken van een ontwerp
van Handvest van de Wereldhandel vergaderde te Londen van 15 Oktober
tot 26 November 1946. Achttien landen, die samen 60 % van den wereldhandel vertegenwoordigden, verleenden hun medewerking, met name :
Australië, België en Luxemburg, Brazilië, Canada, Chili, China, Cuba,
Frankrijk, Groot-Brittannië. Indië, Libanon, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Tsjecho-Slowakije, de Verenigde Staten en de Zuid-Afrikaanse
Unie. De U.S.S.R. liet zich verontschuldigen. Waarnemers van zes andere
naties, alsook afgevaardigden van andere internationale instellingen
o.m. van het Internationaal Muntfonds en van de Inte rnationale Bank voor
Reconstructie en Ontwikkeling woonden de werkzaamheden bij. Een
project van Amerikaanse oorsprong vormde het vertrekpunt der besprekingen. Dit project was vrijwel uitsluitend gericht op de verlaging der
invoerrechten en het afschaffen van discriminerende maatregelen. Het bleek
aldra, dat het niet voldoende rekening hield met de noodzakelijkheid
dynamische oplossingen na te streven. Niet de gewone terugkeer naar de
vroegere economische vrijheid, maar de bevordering van een expansieve
economie is thans geboden. Daarom stelde de afgevaardigde van Australië
voor, meer nadruk te leggen op degelijke organisatie van de binnenlandse
economie, op steunverlening van industrieel weinig ontwikkelde landen, op
exp ansieve in plaats van inperkende methodes bij het behandelen der
economische vraagstukken. Ingevolge dit voorstel werd het zwaartepunt
der besprekingen verlegd. Als leidende beginselen werden erkend de coördinatie van handels- en economische politiek en het maximum opdrijven
en de coördinatie van de productie. Overeenstemming werd bereikt over de
volgende punten die werden vastgelegd in een ontwerp van Handvest van
de Internationale Handel :
1.
In zake werkgelegenheid en economische bedrijvigheid wordt besloten
tot gezamenlijke actie met het oog op het bereiken van een maximum productiviteit in alle landen, o.m. door het voeren van een actieve werkgelegenheidspolitiek en door de ontwikkeling der nationale economische hulpbronnen. De bestaande gespecialiseerde internationale organen kunnen
III.
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daartoe wezenlijk bijdragen. De economische en Sociale Raad van de
O.V.V. schijnt voor de coördinatie dezer werking aangewezen.
2.
In zake industriële ontwikkeling wordt erkend, dat de algemene
economische heropleving, die voor de volledige tewerkstelling, het opvoeren
der productie en de bloei van de wereldhandel gewenst is, door de samenwerking van al de Staten moet worden bevorderd. Algemene en particuliere
hulp dient verstrekt te worden voor de e xploitatie van onvoldoende ontsloten
gebieden en voor het economisch herstel van landen door de oorlog gehavend.
In zake algemene handelspolitiek wordt het codificeren van de
3.
regels, die het warenverkeer beheersen aanbevolen.
De meest-begunstigings-clausule is het aangewezen wapen om het bilateralisme en de preferentiële stelsels te bestrijden.
met uitzondering
Kwantitatieve beperkingen van de buitenlandse handel
van die welke verband houden met den overgang naar vredeseconomie
of met het evenwicht der betalingsbalansen (over wier vit aal karakter de
Internationale Handelsorganisatie, eventueel samen met het Internationaal
Muntfonds, zal oordelen) moeten bestreden worden.
In zake beperkende ondernemingspractijken (verstandhouding wat
4.
betreft prijzen, productie of afzet, onder meer in het raam van kartels) ,
daar het hier een vorm van economische rationalisatie geldt, bevorderlijk
voor de productie en voor de verruiming der consumptie, dienen alleen
misbruiken te worden voorkomen. Daarom zal in geval van klacht de
Internationale Organisatie van de handel een onderzoek instellen.
In zake internationale grondstoffenovereenkomsten wenst de com5.
missie stabiliteit van de inkomsten der voortbrengers en van de prijzen der
basisproducten. Studiegroeperingen zullen met dit doel worden gevormd ( 1 ) .
De werkzaamheden van de voorbereidende Commissie, die te Londen
vergaderde, hebben ongetwijfeld vruchten afgeworpen. De Amerikaanse
delegatie was de eerste om te erkennen dat haar vóór-ontwerp in meerdere
opzichten aan waarde had gewonnen. Dit was vooral het gevolg van de
drukking uitgeoefend door de « jongere » en verarmde landen. Het geheel
verkreeg daardoor meer « realism and practicability ». Een redactiecomité
dat van 20 Januari tot 28 Februari 1947 te New York zetelde, zorgde voor
het opstellen van de teksten betreffende de kwesties waarover een akkoord
bereikt werd.

De Conferentie van Genève.
IV.
De tweede zitting van de voorbereidende commissie belast met de organisatie van de internationale handel ging door te Genève. De werkzaamheden
namen bijna zeven maanden in beslag : van 10 April tot 31 October 1947.
Het eerste ontwerp van Handvest, dat de vrucht was van de Conferentie
van Londen, werd gevoelig gewijzigd. Voor de strenge toepassing van een
codex van algemene en strenge normen bleken inderdaad de tijden nog
niet rijp. Compromiesregelingen en overgangsbepalingen, in verband met
(1) Vgl. Rapport de la Commission préparatoire de la Conférence Internationale du
Commerce et de l'Emploi de l'O.N.U. sur les travaux de sa première session.
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de huidige . structuur van zekere landen of groepen van landen en met de
zware moeilijkheden, waaraan sommige onder hen het hoofd te bieden
hebben, drongen zich op. Begrijpelijker wijze stuitten de onderhandelingen
in zake algemene verlaging der toltarieven op grote moeilijkheden. De
bedrijvigheid van de Conferentie bewoog zich immers niet alleen op het
vrij dankbare plan der ideeën en der principes. Te Genève werd de grootste
aanval op touw gezet, die ooit tegen de handelsbelemmeringen werd ondernomen. Het mag nu reeds worden gezegd, dat het bereikte resultaat enig
is in de geschiedenis. Het moge volstaan in dit opzicht het feit te onderstrepen, dat de ruim 100 bilaterale onderhandelingen leidden tot onderlinge
concessies, die in de meeste gevallen door het spel van de meest begunstigingsclausule een multilaterale uitwerking hadden. Er werden aan de meest
bijzondere deelnemers nochtans zeer hoge eisen gesteld : de Britten verlangden van Amerika een vermindering van 50 % op de thans toegepaste
toltarieven. De Amerikanen vroegen aan Engeland af te zien van het
preferentiële stelsel, dat binnen het raam van het Commonwealth in zwang
is. In deze kwestie, voor Engeland van vitaal belang, moest echter een
vergelijk getroffen worden. Niet zonder moeite kon een algemeen akkoord
worden bereikt, waarin het principe van de algemene toepassing der meestbegunstigingsclausule wordt aanvaard en waarin een reeks concessies inzake
toltarieven werden vastgelegd. Niet minder dan 65 individuele afwijkingen
rof reserves werden echter bij de tekst van dit akkoord gevoegd.
Het is onmogelijk hier een volledig overzicht te geven over het Handvest
zelf, dat 200 bladzijden beslaat. Ziehier echter enkele belangrijke punten,
die geest en strekking van het document weergeven :
1.
Het nagestreefde doel is het bevorderen van de toegang tot de
markten voor alle landen, het opheffen van de handelsbelemmeringen en
het ontwikkelen van internationale samenwerking in alle sectoren van het
economisch leven. Hoewel het Handvest in het teken staat van de vrije,
« liberale » economie wordt aan geen land, welke ook zijn sociaal-economisch stelsel weze, het recht ontzegd tot de organisatie toe te treden.
2.
Vastgesteld wordt, dat werkloosheid of onvoldoende tewerkstelling
niet alleen een binnenlandse aangelegenheid is, maar dat het voorkomen
daarvan een van de objectieven vormt van het Handvest, waar het aanstuurt
-op de verruiming van de wereldhandel en op de welvaart van alle volkeren.
3.
Daar alle landen belang hebben bij het productief aanwenden van
's werelds menselijke krachten en materiële hulpbronnen gaan de leden de
verbintenis aan hun productiepotentieel te herstellen en te ontwikkelen.
Daarom worden, mits voorafgaandelijk akkoord van de Organisatie, tarifaire
maatregelen aanvaard, die de jongere industrieën dienen te beschermen. In
verband met het Marshall-plan wordt zelfs de mogelijkheid van nieuwe
preferentiële regelingen tussen twee of meer landen aangenomen, in zover
deze deel uitmaken van een programma van economische reconstructie
of ontwikkeling.
4.
Op het gebied van kwantitatieve handelsbeperkingen worden tijdelijke
in sommige gevallen zelfs blijvende
uitzonderingen bepaald
dit geldt bepaaldelijk voor landen, die moeilijkheden ondervinden bij . het
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werkt, in ruil van de onzekere, toekomstige vruchten die het slagen van
de I.T.O. zou kunnen afwerpen ? Zou het afzien van de huidige « discriin verband juist met het tekort aan betaalmidminerende » methodes
niet veeleer remmend dan bevorderend op de Britse buitenlandse
delen
handel inwerken ? Dit zou inderdaad de uitslag geweest zijn, indien de
Amerikanen zich streng gehouden hadden aan de niet-discriminatie-regel :
« daar gij niet bij de U.S.A. kunt kopen, moogt gij ook nergens anders
kopen ». Iedereen ook Groot-Brittannië wordt aangezet alles op één
kaart te zetten : de terugkeer tot multilaterale vrijhandel. Maar in de
veronderstelling, dat men in dit opzet niet zou slagen, dan zouden de
naties, die hun verworven stellingen en namelijk hun huidige afzetgebieden
op het altaar van dit ideaal ten offer brachten, zichzelf in een veel
ongunstiger situatie bevinden dan vóór het experiment. Dat het ondanks
dit alles tot een algemeen zij het dan be pe rkt akkoord tussen de
achttien is gekomen, mag men wel een wonder heten.
Slotbeschouwingen
Een lange weg werd afgelegd sinds de Economische en Sociale Raad van
de O.V.V. besloot over te gaan tot de Organisatie van de Inte rnationale
Handel. Akkoord werd bereikt over een reeks beginselen, die het geleidelijk
herstel van de vrijhandel en het bevorderen van een gecoordineerde expansieve wereldeconomie tot doel hebben. Ruim en realistisch begrip werd aan
de dag gelegd om de toepassing van die beginselen in de huidige, uiterst,
moeilijke omstandigheden, reeds in zekere mate mogelijk te maken. Het
instrument, dat te Genève werd gesmeed, is reeds heel wat handiger dan
hetgeen te Londen werd vervaardigd. Onverhoopte resultaten, ondanks de
haast onoverkomelijke bezwaren, waarop de wil tot samenwerking stuitte,
werden, ook in zake concrete concessies en effectieve tariefverlagingen, te
Genève geboekt. Het is veel meer dan zelfs optimisten verwachtten. Toch
ligt nog zwaar werk vóór de boeg, dat niet uitsluitend door internationale
economische instellingen kan worden volbracht : het herstel van de nationale
productie in ieder land, het saneren van de financiën in de vele landen,
waar ze wegens de oorlog diep ontredderd werden, het overwinnen van de
nog heersende schaarste aan goederen en kapitaal zonder dewelke intense
en ruime wereldhandel ondenkbaar is. Een donkere schaduw wordt, ten
slotte, op de geweldige inspanningen geworpen die achttien landen zich
getroosten om een betere wereld te helpen geboren worden : de politieke
onveiligheid.
Wat het eerste verslag van het Internationaal Muntfonds reeds vaststelde, namelijk dat geen muntorganisatie, hoe volmaakt ook, een wijze
nationale en internationale politiek kan vervangen, geldt ook voor de internationale organisatie van de handel. Maar omgekeerd kunnen de internationale economische organisaties gevoelig bijdragen tot het voeren van
een wijze nationale en internationale politiek. Langs de weg der « sociale
techniek », en inzonderheid door constructieve economische samenwerking,
die alle volkeren ten goede komt, gezien hun huidige onloochenbare onderlinge afhankelijkheid, is het blijkbaar zo moeilijk te bereiken ideaal van
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wereldvrede gemakkelijker te verwezenlijken dan door zuiver politieke en
diplomatieke actie. Hier is wellicht de onrechtstreekse weg de kortste.
Daarom moet krachtdadig de mening worden bestreden als zouden de
gedane inspanningen vruchteloos zijn. En omgekeerd, moeten met alle
middelen, de pogingen worden gesteund, die gericht zijn op de uitbouw
van een systeem waarin mensen en volkeren in welv aart, vrijheid en waar=
digheid kunnen leven en groeien.
Het slagen van dit grootse opzet is het enige positieve antwoord van het
Westen op de Slavische « moraal ». Alleen toch een levend en bloeiend
twintig-eeuws-liberalisme in de hoogste betekenis v an het woord is
bij machte het ontzielend collectivistisch materialisme op zijn eigen terrein
te ontwapenen.

Politiek Overzicht
Na drie maanden het Nederlandse volk in spanning te hebben gehouden,
heeft de Veiligheidsraad eindelijk, op 1 November, een resolutie aanvaard,
die meer welwillend is uitgevallen dan men had durven hopen. Met de
ontkenning der competentie van dit instituut was de Nederlandse regering
niet klaar. Want was de Raad ingegaan op de Poolse bedreiging van
economische sancties en blokkade, zij zou er machteloos tegenover hebben
gestaan. De eisen, die sommige mogendheden voorstelden : terugtrekking
onzer troepen op de vroegere stellingen (Sovjet) of terugtre kken tot
minstens 5 K.M. achter de stellingen, op 1 Augustus bezet, (Australië)
zouden de troepen en de inlandse bevolking, die er haar vertrouwen op
gesteld had, in een moeilijke en levensgevaarlijke situatie hebben gebracht.
Zowel de krachtige verdediging van de Nederlandse houding door van
Klef f ens als het eindrapport der consuls heeft veel bijgedragen tot verheldering van de atmosfeer. Wat Palar in de Raad in het midden bracht
over het « agressieve » Nederland, wiens gedrag op één lijn met de Duitse
invasie kon worden gesteld, wierp geen gewicht meer in de schaal.
Het consulaire rapport verklaart, waarom het « staakt het vuren »bevel niet is nageleefd. « Het voortduren der vijandelijkheden is te wijten
aan het besluit der Ned. autoriteiten om militaire en administratieve
controle uit te oefenen over het gehele gebied, door de « van Mook-linie »
afgebakend, en aan de weigering van de republikeinen te erkennen, dat de
Nederlanders het recht hebben zulks te doen en . tenslotte aan de voortdurende acties van onverantwoordelijke benden. » Het rapport maakt de
belangrijke opmerking, dat de intellectuele leiders niet meer dan 5 % van
de gehele bevolking uitmaken en dat deze in het algemeen geen zin voor
politiek heeft. De bevolking is, waar zij onder Nederlands gezag staat,
slechts voor één ding bevreesd, namelijk voor de terugkeer van het republikeins gezag, dat hen kwalijk zal nemen niet te zijn uitgeweken naar
republikeins gebied. Deze Indonesiërs zijn in grote moeilijkheden. Het rapport
heeft bewerkt, dat de V. R. zich beperkte tot de aanneming van een
resolutie, waarin aan beide partijen wordt verzocht zich te onthouden van
acties of aanzetten tot acties, welke in strijd zijn met het bestandsbevel
van 1 Augustus. Aldus hoopt de V.R. de weg gebaand te hebben tot
vredelievende besprekingen, ingeleid door de « goede diensten » der Commissie van Drie. Deze heeft zich van Singapore naar Batavia verplaatst,
contact genomen met de beide partijen die op een Amerikaans schip zullen
samenkomen, en houdt zich bezig met zich op de hoogte te stellen der
wederzijdse verlangens. Het vertrouwen in elkaars goede bedoelingen, dat
de grondslag van genoemde besprekingen moet zijn, is echter nog niet
hersteld. Overvallen op Nederlandse soldaten zijn aan de orde van de
dag, de planters, die zich op hun vroegere plantages gewaagd hebben,
CORRECTIE : In het vorige politiek overzicht p. 202 moeten de woorden : Woensdag
8 October, vervangen worden door : Vrijdag 10 October.
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verkeren in vele gevallen in levensgevaar, Javaanse ambtenaren, die de
Nederlandse regering en tevens het welzijn van hun streek dienen, worden
ontvoerd of gedood. Zolang de leus van Djokja blijft : « het volk lijdt
niet genoeg, het moet ontevreden blijven », is er weinig hoop op een
vergelijk. Oost-Indonesië, dat zonder twijfel ook belanghebbende is, moet,
volgens de eis van Djokja, van de besprekingen uitgesloten zijn. Na al
het verlies aan mensenlevens en materiële waarden, zijn we thans weer
bij het uitgangspunt terug : besprekingen, van de « Hoge Veluwe » over
Linggad j ati naar een schip !
Om de onderlinge samenwerking der verschillende departementen te
vergemakkelijken, is de regering teruggekeerd tot de gedachte van Schermerhorn : de instelling van een Ministerie van Algemene Zaken, aan wier
hoofd Dr. Beel is geplaatst.
Na langdurige conferenties is de Radioraad met een advies gekomen,
waarover men van verbazing de handen in elkaar slaat. Deze Raad stelt
voor, dat een der zenders aan de « Nationale Omroep » zal worden afgestaan
en dat de andere omroepen gebruik zullen maken van de andere zender.
Een Radio-instituut moet alle radio-gebouwen, met wat er aan vast zit,
in beslag nemen en mocht men zich daartegen verzetten, dan wordt desnoods op korte termijn de hele installatie door onteigening afgenomen.
Deze goedkope raad lijkt door nazi-denkbeelden besmet en de minister van
Onderwijs etc. zal zich wel tweemaal bedenken, alvorens dit voorstel au
sérieux te nemen.
Op 25 en 26 October heeft de R. K. V. partij haar eerste Partij-congres
gehouden, dat volledig geslaagd is. Niet alleen het aantal deelnemers
1400 bepaalde het succes, maar vooral de onderwerpen en de wijze,
waarop deze behandeld zijn. Bevoegde sprekers bespraken de vraagstukken
van de dag, zoals zij die door de regering wensten opgelost te zien. Op de
bedrijfsorganisatie kunnen we niet wachten tot wij een ideale maatschappij
hebben : de geesten zijn voldoende rijp gemaakt om deze organisatie der
maatschappij ter hand te nemen. Over het herstel van oorlogsschade gold
als beginsel, dat zij moet berekend worden naar het tijdstip der vervanging.
Schade gelegen in de sfeer van luxe mag echter wegens de zeer ongunstige
economische en finantiële toestand der Nederl. volksgemeenschap worden
uitgesloten. In de sectie, waar de verhouding van het Rijk in Europa tot
de West besproken werd, werd aangedrongen om op korte termijn een
waarachtige volksvertegenwoordiging te doen kiezen met een eigen regering
voor interne aangelegenheden en met beperkte bevoegdheden van de
gouve rneur. Voor een ander gehoor werd de spanning tussen lonen en
prijzen behandeld en aangedrongen op verlaging der prijzen. Magister
Stokman liet zijn gedachten gaan over de verplichting der overheid de
goede zeden te bevorderen. Belangrijk was de conclusie, die het Congres
over de onverenigbaarheid van het communisme met het christendom
vaststelde. Want het communisme heeft als wereldbeschouwing de absolute
ontkenning van God en van het leven hie rn amaals ; als sociaal-economisch
stelsel is het in strijd met de leer der Kerk over de menselijke persoonlijkheid, de eigendom, het gezin en de maatschap pe lijke verhoudingen ;
als staatkundig streven levert het een acuut gevaar op voor de rechten en
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vrijheden der burgers en een gezonde democratie. Derhalve is samenwerking met de communisten als regel niet geoorloofd. Tenslotte de volkshuisvesting, waarover de uitspraak werd gedaan, dat alle krachten moeten
worden ingespannen en van het gehele volk offers, ook finantiële, mogen
worden gevraagd om deze achterstand zo spoedig mogelijk in te halen. In
de algemene slotvergadering roemde professor Romme de werkkracht van
de minister-president en verdedigde de politiek der R. K. V. P. in haar
steun aan het kabinet Beel, en haar samengaan met de P. v. A. Hij zou
het betreuren, als deze samenwerking versmald moest worden. « Wij kunnen
met anderen, die hetgeen wij krachtens onze christelijke beginselen
nastreven, als een natuurlijk doel beschouwen, samenwerken uit het bolwerk van een vastgehouden zuivere beginseleenheid. Ook Romme wil een
« doorbraak » naar onze beginselen van zeden, omdat 's lands belang dit
eist. Twee dingen hebben wij op de socialisten voor : le, dat ons de
natuurlijke waarheid eigen is ; 2e de rust van onze ervaring van bijna
2000 jaar, die ons geleerd heeft, dat dwalingen komen, maar ook verdwijnen.
Wij zien dit aan de klassenstrijd. Waarom zou dit ook niet gelden ten
aanzien van het eigendomsrecht ? »
De Tweede Kamer heeft besloten een enquête commissie van negen uit
haar midden te benoemen om een onderzoek in te stellen naar de gedragingen der Nederlandse regering te Londen, speciaal wat haar financieel beleid
en haar houding betreft ten opzichte van Indonesië. De commissie is tevens
gemachtigd om, zo zij dit wenst, het beleid van het kabinet SchermerhornDrees in haar onderzoek te betrekken tot de samenkomst der voorlopige
Staten-Generaal op 20 Nov. 1945.
Als we een rubriek « Aan de Schandpaal » hadden, zouden we het volgende
geval daarin onderbrengen. Nu geven we het een plaats onder de « kleine »
politiek. Enkele Tweede-Kamerleden hebben zich geërgerd aan het militair
eerbetoon, dat kardinaal de Jong te Maastricht werd gebracht. Zij achtten
dit in strijd met « het protestants karakter » onzer natie. Minister Beel
heeft hierop fijntjes geantwoord, dat de kardinaal het Mariacongres bijwoonde als legaat van Z. H. de Paus. « Hij vermag niet in te zien hoe men
een achterwege laten der protocolair voorgeschreven eerbewijzingen, welke
toekomen aan de vertegenwoordiger van een staatshoofd, waarmee men
diplomatieke betrekkingen onderhoudt, kan verdedigen met een beroep op
« het protestants karakter » v an het Nederlandse volk ! »
In enkele landen hebben de gemeenteraadsverkiezingen meer een universeel dan een locaal karakter gedragen. In Engeland b.v. waar voor een
derde der gemeenten verkiezingen plaats hadden en waarbij 15 millioen
kiezers waren betrokken, leed de Labourpartij een verpletterende nederlaag.
Er had een massale verschuiving naar rechts plaats. De wijzigingen, die
Attlee enige weken geleden in zijn ministerie had aangebracht, konden de
ontevreden kiezers niet tot een sympathieke houding brengen. De ontstemming van het kiezersvolk is hoofdzakelijk te wijten aan een te ver doorgedreven partijpolitiek, die zich o.a. manifesteerde in het voornemen om
het vetorecht van het Hogerhuis tot één jaar terug te brengen, en niet het
minst aan de maatregelen op het gebied van voeding en kleding, die menig
huisvrouw balorig heeft gemaakt. Dat de conservatieven juichen is ver-
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klaarbaar, en de opmerking van Churchill, dat zijn partij een schitterende
overwinning had behaald over de « verkeerd gerichte krachten, die het land
reeds ver op de weg naar de ve rnietiging hebben geleid », was niet misplaatst. Iets anders echter is, of het verlangen van lord Woolton, voorzitter
van de conservatieve partij om nieuwe verkiezingen voor het Lagerhuis
uit te schrijven, onmiddellijk moet vervuld worden omdat dit Huis niet
meer de politieke overtuigingen der democratische meerderheid zou vertegenwoordigen.
In Frankrijk en in Rome hebben de gemeenteraadsverkiezingen meer een
onderdeel uitgemaakt van de internationale strijd tegen het communisme.
De « Democrazia Christiana » heeft zich te Rome, met behulp van kleinere
partijen, gehandhaafd, zodat te Rome in het jubeljaar 1950 een katholieke
burgemeester als gastheer kan optreden.
De uitslag der gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk bracht er de
regering in een moeilijk parket. de Gaulle is, tot in Parijs toe, de grote
overwinnaar. Nochtans heeft hij de absolute meerderheid niet gehaald en
alleen door een kunstmatige arithmetiek
het niet meetellen van de
« separisten », die geen nationale partij zijn
kan hij zich beroemen de
meerderheid verworven te hebben. Daarom zou hij Kamerontbinding en
nieuwe verkiezingen wensen, maar de Kamer kan niet ontbonden worden
zonder wijziging van de grondwet, waarin de mogelijkheid van nieuwe
verkiezingen eerst tegen Juni 1948 wordt gegeven. Op een referendum
bestaat ook geen kans. Tot een staatsgreep wil de Gaulle, verstandigerwijze,
zijn toevlucht niet nemen, zodat hij zich beperkt heeft tot een voorstel
van samenwerking met een centrum, dat, bestaande uit gematigde socialisten, radicalen en het overschot van de M. R. F., voorbereidingen kon
treffen tot afschaffing der evenredige vertegenwoordiging. De aangezochte
partijen hebben echter besloten hun zelfstandigheid te handhaven teneinde
de Franse politiek te vrijwaren, zowel tegen communisten als tegen een
persoonlijk bewind van de Gaulle. Met het oog op de verwarde politieke
en economische toestand heeft Ramadier een vervroegde zitting van de
vertegenwoordiging belegd, waar het heet is toegegaan. Nadat Ramadier,
die zelf niet zonder schuld is, gewaarschuwd had tegen het opdrijven van
de lonen, dat weer een sterker omhooggaan van de prijzen tengevolge
heeft, bezwoer hij de Kamer geen crisis te veroorzaken en wees hij op de
noodzaak om de democratische-republikeinse beginselen te verdedigen : « Het
politieke klimaat van Frankrijk is geladen met electriciteit. De zenuwen
zijn tot het uiterste gespannen. De arbeidersbewegingen, die profijt trekken
uit deze toestand, worden veranderd in politieke bewegingen, met het doel
het Franse gezag ten onder en de productie tot stilstand te brengen ».
Daarna nam de communist Duclos het woord en beschuldigde de regering,
dat zij het land in handen speelde van het Amerikaans kapitalisme. De
bewijzen er voor raakten kant noch wal, zodat de minister-president onder
bijval van alle niet-communisten, plechtig verklaarde, dat Duclos' woorden
geen betekenis meer hadden. Buiten de vergadering trachtten een 15.000
communisten, in de buurt van de Arc de Triomphe een bijeenkomst der
Gaullisten te verstoren. Zij werden op voorzichtige wijze uiteengeslagen.
Bij gebrek aan een betere oplossing verkreeg Ramadier een motie van

312

POLITIEK OVERZICHT

vertrouwen met slechts 20 stemmen meerderheid (300-280). Het gevolg
zal zijn, dat men zal trachten te komen tot een republikeinse concentratie,
die de beide uiterste partijen zoveel mogelijk machteloos poogt te houden.
De vrees voor een burgeroorlog leidt tot een compromis, dat eerder vroeg
dan laat onhoudbaar zal blijken. Ramadier zal in ieder geval de plaats
moeten ruimen hetzij voor Herriot, die na de overwinning der Gaullisten,
zijn twee en veertigjarig burgemeesterschap van Lyon heeft moeten neerleggen, hetzij voor Blum, die maar niet van het politiek toneel kan
verdwijnen of voor een andere b.v. Reynaud uit de « dii minores ».
In de Satelliet-staten werkt de Cominform ongestoord verder aan de
« zuivering ». In Roemenië is de 75-jarige Manioe tot levenslange dwangarbeid
veroordeeld ! De leider der liberalen George Tatarescoe, er van beschuldigd
aan agenten van het Amerikaanse imperialisme inlichtingen te hebben
verstrekt omtrent interne aangelegenheden, is als minister van buitenlandse
zaken ontslagen en opgevolgd door Anna Pauker, een doorgefourneerde
communiste, die haar leerschool in Moscou heeft gelopen en de « Passionaria » van dit land genoemd kan worden. Koning Michael zal op
20 November de bruiloft van prinses Elizabeth te Londen bijwonen en
men vraagt zich af, of hij in het hol van de leeuw zal durven terugkeren
Beducht voor hetgeen de Boerenleiders in de andere satelliet-staten overkwam, heeft zich Mikolajczyk, eertijds de leider van de Poolse regering
in ballingschap te Londen, daarna vice-president der communistische
regering te Warschau, tijdig gewaarschuwd, door de vlucht aan een veroordelend vonnis onttrokken. Te Londen aangekomen zette hij uiteen, dat de
taktiek der Sovjet-aanhangers was, eerst de leiders der verzetspartijen door
de dood onschadelijk te maken om, nadat politieke tegenstand onmogelijk
was gemaakt, over te gaan tot de vervolging van de Kerk.
In Hongarije speelde zich een parallel geval af. Daar voelde zich Zoltan
Pfeiffer, leider van de Hongaarse onafhankelijkheidspartij eveneens door de
Cominform bedreigd en wist zich nog tijdig op Oostenrijks grondgebied
te begeven. Het Katholieke weekblad « De nieuwe Mens » werd verboden,
omdat het een brief had gepubliceerd van de Hongaarse primaat, kardinaal
Mindszenty, waarin deze protesteerde tegen de druk, die door de communistische partij wordt uitgeoefend op al diegenen, die zich aan haar
niet willen onderwerpen.
Zelfs tot in Slowakije reikt de hand van de Sovjet. Daar is Dr Josef
Staake, lid van de christen-democratische partij gearresteerd onder dezelfde
regelmatig terugkerende beschuldigingen van complotvorming tegen het
welzijn van de staat, van uitlevering van gewichtige stukken aan buitenlandse mogendheden, etc.
Zo is de « cold war » al in volle gang. Chili verbrak de diplomatieke
betrekkingen met Yougo-Slavië en de Sovjet wegens het organiseren van
communistische organisaties, Brazilië volgde dit voorbeeld om dezelfde reden,
en Canada heeft de Sovjet-republieken laten weten, dat het niet l anger
onbetamelijke uitlatingen tegen zijn regering kan dulden van Russische
diplomaten in zijn land.
Intussen heeft de Sovjet Unie. haar October-revolutie feestelijk herdacht.
Er was een massa-parade op het Rode Plein, waarbij de Amerikaanse
-
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De 26e October hield ook de Belgische Socialistische Partij haar jaarlijks
congres. De Socialisten gewagen nooit van malaise : zij lijden in stilte ;
aan de moeilijkheid, een Socialistische Internationale te reorganiseren ; aan
de innerlijke verdeeldheid aangaande hun verhouding tot de Communistische
Zusterpartij ; aan de vergrijzing van de B.S.P., ten gevolge van de neomalthusianistische levensopvattingen van haar leden.
De degelijke organisatie
waaraan de C.V.P. een puntje kan zuigen
en de prominente persoonlijkheid van de Eerste-Minister Spaak, moeten
aller aandacht van de zeer reële malaise afwenden. Dit Congres is voor
de Heer Spaak tot een persoonlijke triomf uitgegroeid. Omstraald met de
glans, die hij een paar dagen vroeger te Lake-Succes had verworven, waar
de voorzitter van de Uno de zitting had geschorst na zijn schitterende toespraak over de Balkankwestie, « om de volgende sprekers geen oneerlijke
concurentie aan te doen », had hij het gemakkelijk om zijn buitenlandse
real-politiek te doen verkiezen boven de gevaarlijke dromerijen van de
crypto-communistische Mevr. Isabelle Blum, en zijn binnenlands beleid te
doen goedkeuren, niettegenstaande de critiek van den Heer Missiaen en
andere anticlericale keffers ; à vaincre sans péril... Het gevaar was voor
hem des te geringer, daar zelfs De Brouckère, de socialistische profeet, de
vergadering had gewaarschuwd tegen de voormalige communistische bondgenoten.
Het is dan ook niet te verwonderen, indien het Congres zich uitgesproken
heeft ten gunste van de huidige B.S.P.-C.V.P. regeringsformule. Wat de
moties betreft, iedereen weet dat er geen te groot belang aan gehecht mag
worden : enerzijds moeten zij de partijgenoten geruststellen over de orthodoxie en de strakheid van de gevolgde politiek, terwijl zij anderzijds voor
de partner een aanmaning moeten zijn tot inschikkelijkheid. Er zijn er
nochtans drie, die een speciale aandacht verdienen : de eerste, waarbij tot
de voortzetting van de gecamoufleerde schoolstrijd wordt besloten, de
tweede, waarbij de noodzakelijkheid van de uitbouw ener familiale politiek
wordt bevestigd ; de derde, waarbij beslist wordt over te gaan tot de
oprichting van een Landbouwafdeling van de B.S.P. Aldus wordt de C.V.P.
gewaarschuwd. Het is te hopen, dat ze weldra de weg van de lapmiddelenpolitiek in de sector van de landbouw zal verlaten, om beslist een aanvang
te maken met de dringende structuur-hervormingen. Het gevaar is immers
niet denkbeeldig, dat de C.V.P. hier te laat zou komen, zoals de Katholieke
Partij destijds te laat is gekomen bij de werklieden.
Uit de Liberale hoek is er maar weinig te verwachten. Evengoed als de
middenstanders bij de jongste wetgevende verkiezingen, beseffen de landbouwers, dat de klok niet vijftig jaar achteruit gezet kan worden. Ook
weerklinkt de sirenenzang van de Liberale woordvoerders in de verlatenheid
van hun protestvergaderingen. Er zijn nochtans gechevroneerden van de
politiek, in de C.V.P.-groep van de Senaat, wier besef van zaken evenmin
up to date is. Dit is gebleken ter gelegenheid van de verkiezing van de
voorzitter van de Senaat, de 11 November. De vroede vaderen hebben die
dag de regering, en de voorzitterszetel van den Heer Frans van Cauwelaert
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan het wankelen gebracht. Zij
steunden immers op een onbekookte wijze ah, cette troisième jeunesse !
de kandidatuur van den Heer Gillon, één van de laatste liberale sena-
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Boekbespreking
GODSDIENST EN ASCESE
Dr. Jos. DREHMANNS C.S.S.R.,
Naar de Eenheid onder de
menschen. — J. J. Romen &
Zonen, Roermond-Maaseik, 1947,
271 pp.
Eenheid onder de mensen is alleen
mogelijk, wanneer de mensen ieder
afzonderlijk één zijn in God, één zijn
met God, aldus de Inleiding.
In het eerste deel analyseert de
schrijver diepzinnig het begrip Eenheid, hoever de eenheid met God
kan gaan, wat nodig is om tot de
ware eenheid te komen : eenheid
onderling en eenheid met en in God.
Uit het gebed van Christus : dat
allen één zijn en vooral uit de brieven van St. Paulus wordt de noodzakelijkheid van deze eenheid bewezen.
In het tweede deel wordt gesproken over de eenheid in de praktijk :
hoe de naastenliefde de liefde tot
God insluit en aldus meewerkt aan
de eenheid onderling en in God.
Hiertoe is nodig zelfverloochening,
eenheid met Gods wil.
Alleen hij wordt uitgesloten van
deze Eenheid met God, die zich met
één persoon verbindt, om daarin de
voldoening van zijn zinnelijkheid te
vinden; 'n heilige vriendschap kan,
onder bepaalde conditie's, toegestaan
worden.
Om tot den staat van eenheid te
komen is de Beschouwing nodig en
deze is, volgens de geleerde schrijver, niets buitengewoons, geen wonder in strikte zin, doch alleen de
volle ontwikkeling van het gewone.
Duidelijk wordt bewezen, hoe de
Eucharistie (H. Communie, H. Mis,
Jezus tegenwoordigheid in het tabernakel) het sacrament der Eenheid is.
Het gebed, dat opus Dei, is absoluut nodig om de eenheid te verkrijgen, wij moeten bidden om de
eenheid en zelfs de gelofte van
Eenheid afleggen. Aan deze gelofte
dient vooraf te gaan de gelofte van
overgave aan Gods wil. Eindelijk,

om tot de volheid dezer eenheid te
komen, wijde men zich toe aan de
H. Geest.
Het laatste hoofdstuk luidt : Maria
Moeder der eenheid.
Wij hebben summier enige punten van de inhoud van dit rijke boek
aangegeven. Het zou ons niet verwonderen, indien het polemieken
opriep.
Ons doel was niet critiek te
leveren. Dat zou trouwens te gevaarlijk zijn, want op p. 256 lees ik :
a Wanneer er menschen zijn, die op
het voorgaande kritiek uitoefenen,
dan moeten zij zich eens afvragen
of zij door den geest Gods of door
een anderen geest gedreven worden ». Ik heb me dat dus niet behoeven af te vragen.
C. K.
Dr. G. GEENEN O. P., De mensch
en zijn godsdienst. — 't Groeit,
Antwerpen, 1947, 119 blz.
Iedere mens, in iedere generatie,
moet zich telkens weer opnieuw
met God meten. Dat is de meest
fundamentele en meest persoonlijke
opgave en eis van het leven, » aldus
vangt de schrijver zijn boekje aan,
dat in enkele korte rake trekken,
als in vogelvlucht, een populaire
apologie geeft van het Katholicisme.
De mens, wiens diepste wezen het
is, meer te zijn van God dan van
zichzelf, vindt hier een veilige gids
op zijn weg naar God. Nadat duidelijk is geworden, dat de dienst van
God een elementaire levenshouding
is, wordt de vraag besproken van de
keuze van de godsdienst. Is de mens
in die keuze aan zichzelf overgelaten
of heeft God zo gesproken, dat de
wijze waarop Hij door den mens
gediend wil worden, nauwkeurig is
omlijnd ? God heeft inderdaad door
Christus gesproken en het Katholicisme is de Godsdienst door God op
aarde gebracht. Het geloof, Gods
vrije gave, en het Doopsel geven
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toegang tot de kerk van Christus.
Moge dit boekje « de eenzame Broeders » een steun zijn, hun levenshouding te bepalen. Maar ook de
katholiek, die de heerlijke gave van
het Geloof reeds bezit, zal deze bladzijden, die niet alleen een redelijke
verantwoording vormen van zijn
Geloof, maar ook spreken tot het
hart, met vrucht kunnen lezen. Wat
de taal betreft : het zal de Nederlandse lezer niet ontgaan, dat dit
boekje van Vlaamse huize is.
R. Pieters S. J.
Fr. TAYMANS d'EYPERNON, S. J.,
Les Paradoxes du Boudhisme. —
L'édition Universelle, Bruxelles,
1947, 311 pag.
Na een inleidende bronnenstudie
en een markante typering der ontwikkeling van het Boeddhisme in de
loop der tijden, behandelt de zeer
deskundige schrijver de elementen
van de paradoxen in de leer : de
opvatting van het kwaad, de plaats
van de mens in de cyclus van het
Samsara, het probleem van de kennis en de beweging, de bevrijding
van het kwaad door de ascese, de
mystiek van het Nirvana. Na diverse
systemen besproken te hebben, die
de verscheiden tegenstellingen met
elkaar trachten te verzoenen, komt
hij zelf tot de slotsom, dat het Nirvana niet betekent de ondergang van
de persoonlijkheid, maar de bevrijding van het veranderlijke en
betrekkelijke. Het Hinayana volgt
daarbij een objectievere filosofie dan
het Mahayana, dat meer verwant is
aan het monisme van Spinoza, terwijl het « Kleine Voertuig » van
Ceylon meer gelijkenis vertoont met
de hedendaagse wijsbegeerte van Le
Jeune en Gabriel Marcel, en een
grotere toekomst voor zich heeft.
Bij de behandeling van de paradoxe religieux besluit de schrijver,
dat de Verlossing, die ieder zelf moet
veroveren, het eigenlijk Goddelijke
is, dat tenslotte ook de zinnelijk
waarneembare wereld in zich opneemt, niet door die te haten, maar
door ze te beheersen. Interessant is
de vergelijking met het Christendom in het laatste hoofdstuk, waarbij de vele contactpunten, voor de
missionaris van belang, ter sprake
komen. Dit werk munt uit door
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originaliteit en een heldere stijl, en
zal niet nalaten de aandacht te
trekken.

C. K.
H. BLESS, Pastoraalpsychiatrie. —
J. J. Romen & Zn., Roermond,
3° dr., 1947, XXII-432 blz.
Van dit onder priesters reeds veel
verspreide werk verscheen in 1945
een tweede druk, die niet alleen
belangrijke uitbreiding maar ook
(vooral in systematisch opzicht)
grote verbeteringen bracht. De
derde druk, die reeds spoedig nodig
bleek,, hoefde dan ook aan den inhoud
weinig veranderingen meer aan te
brengen; zij werd echter in typographisch opzicht veel beter verzorgd.
Wij kunnen dit voortreffelijke werk
zowel om zijn degelijken inhoud als
om zijn voorzichtig en uitgewogen
oordeel niet anders dan hartelijk aanbevelen vooral aan onze priesters.
Dr. Alph. van Kol S. J.
H. WIRTZ, Eros in huwelijksbanden.
— Bewerkt onder toezicht van
J. G. H. Holt. — Dekker & v. d.
Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1946,
335 blz.
Dit mooie boek, door Dr. A. W.
Hoegen in het voorwoord terecht aan
jonggehuwden aanbevolen, heeft ondanks de overvloedige huwelijksliteratuur volop recht van bestaan. Het
behandelt zo ongeveer alle vragen en
problemen, die zich in het huwelijksleven kunnen voordoen; en in de
talrijke kleine hoofdstukjes, waarin
dit prettig leesbare boek is onderverdeeld, bewondert men telkens
opnieuw de juiste psychologische
kijk en de gezonde christelijke
levensopvatting, waarvan schrijver
en bewerkers blijk geven. Het bovennatuurlijke aspect van het huwelijksleven had breder uitgewerkt kunnen
zijn; maar van den anderen kant
staat er in dit boek zoveel goeds en
schoons, dat wij daar overheen willen
stappen.
In het voorwoord wordt de lezer
gewaarschuwd, dat hij niet iedere
raadgeving even belangrijk en iedere
formulering even gelukkig hoeft te
vinden. Wij zouden in dit verband een
enkel woord willen zeggen over het
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hoofdstukje 4 Een uitweg » (blz. 210213) , dat over de P. O. handelt. Wij
zijn ervan overtuigd, dat men bij de
bewerking getracht heeft dit onderwerp zo voorzichtig mogelijk te
behandelen. Onjuistheden staan er
zeker niet in; en wanneer men met
de rest van het boek rekening houdt,
zal men niet kunnen zeggen, dat de
P. O. lichtvaardig aanbevolen wordt.
Daar echter de gevaren en moeilijkheden van de P. O. niet sterk genoeg
beklemtoond en de indicatie tot P. O.
niet scherp genoeg omschreven wordt,
geloven wij toch, dat onder het grote
publiek (waarvoor dit boek bestemd
is) menig lezer wellicht tot de conclusie zal komen, dat P.O. vrij
gemakkelijk geoorloofd is. Moge de
volgende editie in dit opzicht verbeterd worden!
Dr. Alph. van Kol S. J.
Bruno BALSCHEIT, Het verbond
Gods. Inleiding tot het Oude
Testament , geautoriseerde vertaling van Dr. H. A. Brongers.
Boekencentrum N.V. 's-Gravenhage, 1946, 199 pp.
Deze inleiding, van de hand van de
protestantse Zwitserse theoloog Balscheit, bevat na een korte bespreking
van de Inspiratie, een behandeling
van inhoud en leer der afzonderlijke
Boeken van het O.T., waarbij ook
aan de exegese een ruime plaats ingeruimd wordt. Het standpunt van
de Schr. verschilt aanzienlijk van het
onze. Een diepgaande bespreking zou
te veel ruimte vragem en praktisch
neerkomen op een weerlegging.
Overigens geven we toe, dat Schr.
van zijn standpunt degelijk werk
geleverd heeft en zijn stof beheerst. Het boek valt onder canon
1399 van het Kerkelijke Wetboek
(Verboden boeken) .
Kr.
Prof. Dr Klaas STEUR Pr., Dogma-

tisch Tractaat over het Sacrament van het huwelijk. — Paul
Brand, Bussum, 1947.
Dit dogmatisch tractaat over het
Sacrament van het huwelijk werd geschreven in de donkere dagen voor
en in de blijde uren van de bevrijding
en in de eerste weken daarna. Ingegeven en geschreven voor studenten,

die zich op het priesterschap voorbereiden, is het werk opgedragen aan
degene, die het Sacrament van het
huwelijk toedienen en ontvangen.
Van harte kunnen we den schrijver
gelukwensen met deze aanvulling
van het nog steeds ontbrekend tractaat bij het zo bekende handboek van
v. Noort. Naast het dogmatisch
strikt nodige wordt den lezer niet
weinig geboden, dat zowel den zielzorger als de huwenden tot verdieping der huwelijksleer zeer goed van
nut kan zijn. Veel is er dus te prijzen. Maar met het oog op waarschijnlijke herdrukken menen we op
enkele mogelijke correcties te moeten
wijzen. Zou de argumentatie uit de
H. Schrift voor den Seminarist niet
aan duidelijkheid winnen door bij de
uiteenzetting het argument van blz.
35 scherper voor ogen te houden en
zich minder te verliezen in de heidense analogieën ? Misschien kan de
tekst van den Ephesiërbrief — die
toch wel een algemeen karakter
draagt — daarbij beter in zijn contekst worden geplaatst. Hoe moet
een Seminarist het brokje redenering
slikken op blz. 39, waar het Ouden Nieuw Testamentisch huwelijk,
wat betreft de teken-richting geen
verschil vertoont, terwijl hij blz. 43
den schrijver met Sint Thomas het
tegenovergestelde hoort beweren ?
Is de conclusie van het theologisch
argument blz. 53 een geloofswaarheid ? Is de Eucharistie niet bij uitstek het Sacrament der liefde, dat de
onsterfelijkheid verleent ? Blz. 53 en
143 (vergel. Joh. 6.) Is het Priesterschap (blz. 56) dat het gezag constitueert, geen gemeenschapssacrament ? Is de schrijver, die blz. 109,
121 en 135 door een te gemakkelijk
beroep op Gods Wil de moeilijkheden
wil oplossen, wel voldoende van voluntaristische smetten vrij ? Zou hier
niet het beginsel, dat men onder toezicht van het bevoegde gezag een
lager goed ter wille van een hoger
goed kan of soms moet opofferen,
veel gestelde duistere kwesties omtrent de eenheid en onverbreekbaarheid van het huwelijk een bevredigende antwoord ingeven ? Misschien
zijn de woelige dagen, waarin dit
geesteskind werd gevormd, aan sommige tekorten medeplichtig. Overigens zij dit jongste werk van den
vruchtbaren schrijver aan Priesters
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mening toegedaan, dat vele, ook
ogenschijnlijk zonderlinge handelingen, op oorspronkelijk neutrale gedragingen teruggaan. Om zijn thesis
aannemelijk te maken is de schrijver verplicht, de uitdrukkelijke bevelen en opdrachten van Jahweh om
deze of gene vreemde handeling te
stellen, te interpreteren als proleptische formules van achteraf begrepen goddelijke inzichten. Het wil ons
voorkomen dat een zekere literaire
inkleding (met reminiscenties of
stopwoorden van den profeet zelf)
waarschijnlijk is, vooral daar de
Israelieten alles wat gebeurt op Jahweh terugvoeren, zonder in filosofische schakeringen te treden. Maar
in de voorgestane « soepele interpretaties der formules » (p. 80) lijkt
ons het goddelijk initiatief al te verwaterd : om zogenaamd « mechanische » opvattingen van de profetische
inspiratie te vermijden, wordt het
eigenmachtig ingrijpen van den souvereinen Heer in het leven der profeten (men denke aan Jeremias'klacht) over het hoofd gezien. Jahweh is niet meer de beslissende
uitbouwer van roeping en leven der
profeten, maar enigszins een « deus
ex machina » au rebours : wordt deze
gedachte niet enigszins gesuggereerd, als de auteur schrijft : «Deze
gedachte treft hem (Jeremias) zo,
dat hij ze als geinspireerd beschouwt ? » (p. 57) .
Detailkwesties in dit belangwekkend boek (b.v. over de symboliek
van de mantelzoom, de kinderoffers
in de 7e eeuw) lijken ons nog vatbaar voor discussie. De schakering,
die door den auteur bedoeld wordt
als hij gewaagt van het « larmoyante Oosten » (p. 69) , ontgaat
ons totaal. Maar deze oneffenheden
doen niets af aan het interesse, dat
opgewekt werd voor de op symboliek beluste Oosterse mentaliteit
en uitdrukkingswijze.
J. De Fraine.
Johan van BEVER,Het zonnige leven
van Sint Jan Berchmans. — Zijn
geschriften, relikwieën en portretten. -- Pro Arte, Diest, 1947,
111 pp. gen. Fr. 35. 3e druk.
Graag zouden wij dit werkje onvoorwaardelijk aanbevelen, het « beoogt niets anders dan Sint Jan Berch-

mans populair te maken » (blz. 5) ,
en dat is ons aller wens. Maar onmiddellijk merken we op, dat het aan
de bekende biographie van Pater
Schoeters veel meer ontleent dan het
wil bekennen ; dat het Schoeters opnieuw bewerkte uitgave (Lannoo
Tielt, 1945) eenvoudig ignoreert, en
ten gevolge daarvan in de ware kennis van Berchmans de klok achteruitzet. Ons hindert ook het hybridisch voorkomen, van het « vulgarisatiewerk,» dat meteen voor wetenschappelijk wil doorgaan. Dan
vulgariseert Schoeters wetenschappelijker, zoveel solieder en beter. Laten
we, door eensgezinde samenwerking
vooral, « Berchmans populair maken » : zullen ons aller verenigde
krachten en toewijding daartoe wel
volstaan ?
Em. Janssen
C. C. MARTINDALE S.J., Heiligen
trekken door de eeuwen. — B.
B. C.-Voordrachten. Dekker en
van de Vegt, Utrecht-Nijmegen,
1947, 139 pp.
Dit mooie boekje verdiende in beter
papieren gewaad te verschijnen dan
het nu doet. Dit erbarmelijke papier
is nog te slecht voor verpakkingen.
Het zijn een veertiental radio-toespraken voor de Londense B. B. C.
en ze zijn zo fris en origineel, geven
een zo fijne en juiste karakteristiek
van de Heiligen, die er het onderwerp van vormen, dat het kostbaarste gewaad hun niet zou misstaan
hebben. Ik hoop dat Sheed and Wardvan de Vegt hun papiervoorraad om
wille van de hoge zaak, die zij voorstaan, verbeterd krijgen.
J.v.H.
S.M.M.,
Dr. J. M. HERMANS,
Maria's Middelaarschap volgens
de leer van de H. Louis Marie
Grignon de Montfort. — N. V.
Lecturis, Eindhoven, 1947.
Den 20sten Juli van dit jaar is
Louis Marie Grignon de Montfort,
stichter van het gezelschap van
Maria en van de dochters der Wijsheid, heilig verklaard. Maria's Middelaarschap is vooral de laatste dertig jaren op initiatief van Kardinaal
Mercier te Leuven een voorwerp van
intens theologisch onderzoek. Om een
tweevoudige reden is derhalve het on-
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van preken,
methode
preken, in een
een wereld
wereld
die zich geheel
die
geheel vernieuwt,
vernieuwt, heeft
heeft hij
hij
zelf ook
zelf
ook er
er naar
naar gestreefd,
gestreefd, de
de
eeuwige waarheden
uit te
eeuwige
waarheden uit
te drukken
drukken
op een
op
een voor
voor de
demoderne
moderne mens
mens
boeiende en
en pakkende
boeiende
pakkende wijze. «'t
«'t Licht
Licht
van het
van
het geloof
geloof isiseeuwig
eeuwig»,
», schreef
schreef
hij, «
het licht der
hij,
«het
der wereld
wereld is dat
dat van
van
een dag :: de
een
de preek
preek moet
moet beiden
beiden ververbinden. »
Als het
Als
het publiek,
publiek, dat
dat vóór
vóór vijftig
vijftig
jaar de
jaar
de kerk
kerk bezocht,
bezocht, zou
zou verrijzen
verrijzen
en genoegen
en
genoegen zou
zou vinden
vinden in
in onze
onze
voordracht,dan
dan mochten
mochten wij
wij zeker
voordracht,
zeker
zijn, dat
zijn,
dat onze
onze toespraak
toespraak voor
voor onze
onze
moderne mensen
mensen niet
niet meer deugde...
moderne
deugde ...
Als in onze
Als
onze dagen
dagen een
een predikant
predikant zijn
zijn
toespraak
aan
toespraak voorbereidt,
voorbereidt, moet
moet hij
hij aan
zijn rechterkant
het Evangelie
zijn
rechterkant het
Evangelie en
en
aan zijn linkerkant
aan
linkerkant het
het dagblad
dagblad hebhebben... Wij
ben...
Wij aarzelen
aarzelen niet te
te verklaren
verklaren
dat, zo
zo we
dat,
we de
de versleten
versleten wijze
wijze van
van
prediken niet
niet herzien
herzien en
en ze niet
prediken
niet durdurven onderwerpen
aan de
ven
onderwerpen aan
de duchtige,
duchtige,
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diepgaande en bijna revolutionnaire
vernieuwing, de afstand tussen onze
kansel en onze gelovigen gedurig
groter zal worden.

A. Deblaere
Katharine CHOLMELEY, Margery
Kempe, Genius and Mystic. Longmans, Green and Co. — Londen-New York-Toronto, z. j. 118
blz.
Toen Katharine Cholmeley voor de
eerste maal met de eigen levensbeschrijving van Margery Kempe, de
Engelse mystica, kennismaakte, bewonderde zij het literaire talent, dat
daaruit sprak en waardoor het godsdienstige en sociale leven van de
late Middeleeuwen in een helder licht
kwam te staan, doch de bovennatuurlijke gaven en ervaringen, die
daarin werden medegedeeld, verwierp zij als vals. Margery was
slachtoffer van de listen van de duivel ; zij was « entrapped ». Een
nieuwe studie openbaarde echter geheel andere aspecten. Zij begon de
echtheid van Margery's openbaringen
en ervaringen door vergelijking met
die van Julia van Norwich en Catharina van Siëna steeds klaarder in
te zien en eindigde met de overtuiging uit te spreken : « As a spiritual
work, it (Margery's levensbeschrijving) must rank among the highest.»
Zo ontstond dit boekje, dat een verdediging van Margery Kempe bedoelt te zijn.
Margery Kempe is een veelomstreden figuur, niet het minst in haar
eigen tijd. De gave der tranen was
bij haar zo sterk, dat het velen van
haar tijdgenoten afstootte en hoon en
vervolging haar deel werden. Het
boek, waarin zij met haast verbluffende oprechtheid en volledigheid
h aa r handel en wandel beschrijft,
moet bij de lezer van onze tijd als
eerste reactie wel dezelfde twijfel opwekken als bij haar tijdgenoten.
Doch het stemt tot nadenken. Het is
te diep om het zonder meer ter zijde
te leggen. Katharine Cholmeley deed
een goed werk door de vrucht van
haar nieuwe studie in het licht te
geven. Wat is die vrucht ? Een diepe
overtuiging van Margery's echt geestelijk leven, van haar nederigheid
en eerlijkheid, haar diep besef van
de afschuwelijkheid der zonde en

haar smart om Jezus' Lijden, dat
haar telkens in luid geween doet
uitbarsten, haar moed en lijdenswil,
haar liefde tot God en haar dorst
naar de redding der zielen. Een overtuiging bovendien van de zending
van Margery, tot wie Jezus zei :
It Daughter, by this book, many a
man shall be turned to Me. »
Na bijna vijf eeuwen verborgen
gebleven te zijn is het boek nu ontdekt. Katharine Cholmeley ziet hierin
een werk der Voorzienigheid. Volgens haar is het « a message to the
world of to-day ». De betekenis van
Margery's boek is dan ook voor onze
tijd van godsdienstloosheid groter
dan voor de Middeleeuwen met hun
diepbewust afhankelijkheidsgevoel
van God en hun innige devotie. Om
de echtheid van de in het boek beschreven openbaringen en ervaringen
te bewijzen geeft Katharine Cholmeley geen getuigenissen van anderen,
maar laat zij het boek zelf spreken,
daarbij wijzende op de eenvoud en
juistheid in de woordkeuze, op Margery's scherpe opmerkingsgave en
haar nauwkeurigheid van geheugen,
op de theologisch-zuivere achtergrond van haar mededelingen, op de
innigheid en oprechtheid van haar
belijdenissen, op haar moedige vermaningen. Dit en nog meer verdrijft
elke gedachte aan huichelarij of begoocheling. Haar leven is een heilig
leven. Haar Godskennis neemt niet
de hoge vlucht van een Theresia van
Avila. Zij is eenvoudig en toch diep.
Zij is geboren uit de liefde en stelt
haar in staat zo te schrijven, dat een
kind het begrijpen en een wijze er
zich over verbazen kan.
Dit pleidooi voor de persoon van
Margery Kempe doet de schrijfster
niet over het hoofd zien, dat het
boek voor ons ook een vermeerdering van onze kennis der Middeleeuwen bevat. Daarvoor wijst zij op
de verhoudingen, leefwijze en opvattingen der Middeleeuwse burgerij,
van de wereldlijke en reguliere geestelijkheid, op plechtigheden in en
buiten de kerk, op toestanden en gebeurlijkheden op reis in binnen- en
buitenland. Wat wij door Chaucer,
Langland en anderen van die periode weten, wordt door Margery
Kempe op voortreffelijke wijze aangevuld.
A. P. M. Ahsmann
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WIJSBEGEERTE
Richard 0' SULLIVAN K. C.,
Christian Philosophy in the
Common Law, (Aquinas Papers
no 6.) — Blackfriars Publ.,
Oxford, 1947, 61 blz.
Dit boekje bevat meer geschiedenis dan wijsbegeerte. Onder
« Christian philosophy » wordt hier
blijkbaar verstaan — zonder dat de
problematiek, welke achter deze
woorden schuil gaat, ook maar even
wordt aangeroerd — : persoonlijke
vrijheid en verantwoordelijkheid, gegrond op de waardigheid van de
mens; het veelvuldig voorkomen van
erfpachters en kleine landeigenaars
(yeomen) als het sociale type in de
agrarische economie van het prereformatorische Engeland; de juridische erkenning van de Eeuwige
Wet en van Gods wet als de grondslag van natuurrecht en rechtsbedeling; de erkenning van het huwelijk
als een sacrament.
Het geschrift is geschikt als een,
naar het mij voorkomt weinig oorspronkelijke, maar wel betrouwbare
historische inleiding op het proces
van verwereldlijking, dat ook het
Engelse maatschappelijke leven heeft
doorgemaakt en dat daar door de
bijzondere rechtsstructuur veel eigen
vormen en verschijnselen vertoont.
Het onderwerp leent zich echter
slecht, — het was kort tevoren veel
sterker bewezen in de 11 bladzijden
van B.A. Wortley's brochure The
Christian Tradition in English Law

(The Newman Ass., 1945) — voor
een behandeling in zo kort bestek
en daarom is het geleverde betoog
vaak verre van overtuigend.
J. J. M. van der Ven.
Dr. C. J. LANNOY O. F. M. CAP.,
De wijs be geerte van het communisme. Het dialectisch Materialisme als grondidee van het
Communisme (serie : levensbeschouwing) . — K. Beyaart,
Brugge, 1946, 134 blz.
De kleine Johan, aan wie dit
geschrift is opgedragen, zal er voorhands nog wel geen raad mee weten,
want het is geen kinderkost. Wij
krijgen hier precies wat titel en
ondertitel beloven, een uiteenzetting

van de wijsgerige grondslagen ener
leer, welke ook allesbehalve wijsgerig geinteresseerde kringen heeft
veroverd met enkele aantrekkelijke
practische postulaten, doch nu met
gevaarlijke theoretische leerstellingen dreigt te infiltreren en goeddeels
reeds heeft vergiftigd. Die uiteenzetting is niet rhetorisch, maar
objectief en rustig en steunt op
veelvuldige raadpleging van de bronnen, vooral Marx, Engels en Lenin.
Als ontologie van het communisme
wordt het dialectisch materialisme
aangewezen, waarvan wij het materialisme bij L. Feuerbach, de dialectiek bij Hegel zien geboren worden.
Daarop steunt dan Marx'leer van de
mens en daarop weer — maar zeer
verspreid en stelselloos — zijn
ethiek. Vervolgens wordt de marxistische staathuishoudkunde besproken en tenslotte uit het voorgaande
als een « toepassing van het dialectisch Materialisme op de geschiedenis » het historisch materialisme
afgeleid.
Het slothoofdstuk bevat een kritiek : het behandelt de antinomieën
in het communisme en geeft het antwoord van het christendom : dit
laatste zeer beknopt, in vijf bladzijden. Dit is een verdienste van het
boek : het accent komt nu ondubbelzinnig te liggen op de communistische wijsbegeerte. Mij dunkt dat er
behoefte is aan een dergelijk wetenschappelijk verantwoord, voor zichzelf sprekend en voor de ontwikkelde
christen zichzelf afwijzend leerstellig
exposé, dat geschreven is met de
waardering, welke toekomt aan « een
opvatting die volstrekt niet vreemd
is aan hogere betrachtingen en bij
de stichter althans gedragen wordt
door een ethische bekommering : de
zorg om de waardigheid van de
mens 2'. Aan een dergelijk exposé is
meer behoefte dan aan de zoveelste
brochure, die de kritiek van christelijken huize op athebme en materialisme als wijsgerige wortels van
het communisme pasklaar maakt.
Wij moeten daarom de schrijver
dankbaar zijn voor wat hij ons in
dit boekje geeft en...onthoudt.
J. J. M. van der Ven.
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Ch. BOYER S.J., Handboek der
wijsbegeerte. --- Voor Nederland
bewerkt door Mr. Dr. G. Rambonnet. — Eerste Deel. -- 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg.
In het voorjaar verscheen het
eerste deel der Nederlandse bewerking van het bekende Latijnse handboek van Pater Charles Boyer S.J.
Handboeken zijn een noodzakelijk
kwaad. Kwaad omdat zij altijd meer
suggereren dan zij geven kunnen.
Noodzakelijk omdat men in iedere
wetenschap nu eenmaal op vrij apodictische wijze met het meest elementaire beginnen moet. In dit soort
is het handboek van Boyer een der
goede. Het geeft in dui delijke vorm
het geraamte van een beproefde
philosophie. Uiteraard merkt men
sterk de oorspronkelijke bestemming
voor het onderricht op de seminaries.
Het is geen eigenlijke inleiding om
zelf de problemen te doordenken,
maar een handleiding bij de uitleg
van de docent, die levend moet maken, wat hier te doods is. Men vindt
overigens soms voortreffelijke f ragmenten, zo bv. de korte uiteenzetting
van de leer van Parmenides (blz. 12) .
Daar heeft men de kern in nog geen
tien regels. De wijzigingen en aanvullingen door de bewerker zijn goed
verantwoord. Het moeilijke werk der
vertaling is evenzeer met zorg gedaan. Dit boek zal vermoedelijk een
of meer herdrukken beleven. Daarvoor één suggestie. Pater Boyer heeft
met goed didactisch inzicht terstond
na de logica een korte inleiding in
de critica en metaphysica haar plaats
gegeven en de volledige behandeling
dezer tractaten aan het eind van het
boek geplaatst. De logica is echter
als een massief blok vooraan blijven
staan. Wij zouden de bewerker raden, in het begin van het boek enkel
enige noodzakelijke logische begrippen te behandelen en de uitwerking
der logica naar een volgend deel op
te schuiven. De uitgewerkte logica
in het begin schrikt de meeste belangstellenden af en het voordeel is
ook niet naar evenredigheid. Een
« concentrische » cursus m.a.w. zou
een goede stap vooruit lijken. De
uitgeefster heeft het boek voortreffelijk verzorgd.
B.D.

Kathleen FREEMAN, Companion to
the Pre-socratic Philosophers. —
Basil Blackwell, Oxford, 1946,
Ø en 486 blz.
Dit boek, vrucht van een jarenlang onderricht in de teksten der
oudste Griekse philosophie aan universiteitsstudenten, wil een gids zijn
om het lezen en bestuderen van het
fragmenten-materiaal, door Diels
verzameld te vergemakkelijken. Met
grote nauwkeurigheid en overzichtelijkheid is schr. te werk gegaan in
nauwe aansluiting aan de 5e uitgave
van Diels' Fragmente der Vorsokratiker. Wat daar in die fragmenten
in het Grieks en Latijn is bewaard
gebleven, is hier in een vlot leesbaar
Engels relaas, met nauwkeurige referenties bijeengezet. Voor de bestudering dier oude periode in de wijsbegeerte is dit boek van uitzonderlijk belang.

H. Robbers S. J.
P. Dr. Mr. ANGELINUS O.F.M. Cap.,
Algemene Zijnsleer. Bewerkt en
voltooid door P. Drs. Martinianus
O.F.M. Cap. Het Spectrum„
Bibliotheek van Thomistische
Wijsbegeerte, Utrecht-Brussel,
1947, 408 pp.
Pater Angelinus O.F.M. Cap. had
naam gemaakt door zijn zeer verdienstelijke Wijsgerige Gemeenschapsleer ». Een leerstoel in de
wijsbegeerte aan de Nijmeegse universiteit was voor hem bestemd. Nog
slechts vijf en dertig jaar oud beloofde hij veel voor de Katholieke
wetenschap te gaan betekenen, maar
een noodlottig oorlogsongeval maakte
in December 1944 een eind aan zijn
aardse loopbaan.
Bij zijn overlijden had hij reeds
het manuscript klaar liggen voor een
Zijnsleer. Een betrekkelijk klein gedeelte ontbrak nog. Maar een beknopte cursus, geschreven voor zijn
leerlingen, kon een leiddraad vormen,
om het ontbrekende geheel in den
geest van den overledene aan te vullen, en zijn medebroeder en leerling
P. Martinianus nam deze taak met
veel zorg en piëteit op zich. Pater
Angelinus kennende spreekt het
vanzelf, dat het werk uitmunt door
helderheid en duidelijke uitleg. Op
iedere bladzijde proeft men de klare
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docent. Het is een waardevol handboek in leesvorm geworden over de
traditionele scholastieke ontologie, en
de lezer, die vol goede wil is om de
betreffende begrippenwereld te assimileren, kan hier terecht. Het is goed,
dat een dergelijk boek verschijnt,
mits men het maar niet beschouwt
als een weergave van wat er in tegenwoordige scholastieke kringen
leeft. Ons ideaal ligt verder. Niet
inleiding in een begrippen-wereld
moet het doel zijn van een metaphysiek. Uit het geheel van onze menselijke wereld opgroeiend, overtuigend
en vanzelfsprekend voor de moderne
mens, tegelijk vol eerbied voor het
mysterie van schepping en Schepper,
zo moet de ontwikkeling van onze
metaphysiek zijn. Maar omdat een
dergelijke filosofie toch ook weer organisch moet groeien uit alles wat
ons door anderen wordt overgeleverd, daarom vertrouwen we dat dit
handboek zijn werk zal doen en
kostbare fundamenten zal leggen,
ook al zijn deze fundamenten bestemd om weer gedeeltelijk onzichtbaar te worden onder het latere gebouw, waaraan we werken.
J.B.
Béla von BRANDENSTEIN, Der
Mensch und sein Stellung im
All. Philosophische Antropologie.
— Beniger, Einseideln-Kóln,
1947, 608 pp. ing. Zw. fr. 19.—,
geb. Zw. fr. 24.—.
Deze anthropologie, die zich philosophisch noemt, begint met de afstamming van het menselijk lichaam
van de aap te verklaren. Daarna worden eerst de formele en materiële
factoren der menselijke kultuur onderzocht. Eerst dan komen de innerlijke structuur van de menselijke ziel
en de verhouding v an ziel en lichaam
ter sprake. Dan wordt de verhouding
van de menselijke geest tot de kultuur behandeld, waarna de stelling
van den mens in het universum en
zijn verhouding tot God het geheel
afsluit. Het is een groot-aangelegd
werk, dat alle aspecten van het
mens-zijn poogt te bereiken, en stelling neemt tegenover de meeste verklaringen, die in den loop der geschiedenis door de grote denkers uitgedacht zijn en die in den modernen
tijd den modernen me ns voor hem
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zelf duidelijk trachten te maken. De
eigen visie van den schrijver op den
mens gaat in de richting van de
grote denkers der mensheid : Aristoteles, Thomas van Aquino en Hegel. De voornaamste eigenschap van
dit werk is echter zijn breedheid, de
onoverzienbare hoeveelheid van problemen, die behandeld, en van stellingen, die verdedigd worden. Het
zal slechts een beperkten lezerskring
interesseren. Maar degenen die het
met ernst bestuderen, zullen er hun
kennis van den mens en zijn problemen mee verrijken.
P.d.B.
Prof. Dr. J. CASTIELLO, Geestesvorming, Bijdrage tot het experimenteel Onderzoek van de
formele Vorming. Vertaling en
nota's door Dr. J. Pyck. -- De
Kinkhoren, Brussel-Amsterdam,
1947, 227 blz., gen. Fr. 58, geb.
Fr. 85.
In 1937 overleed jammerlijk bij een
auto-ongeluk een hoogbegaafd en
flink onderlegd paedagoog, Pater
Jaime Castiello, professor in de paedagogische zielkunde te Fordham,
New-York. Met grote meesterschap
heeft hij de tekorten van de mechanistische Amerikaanse psychologie
en opvoedingsleer aangetoond. Hier
wordt ons de vertaling v an zijn in
1934 te Berlijn gepubliceerde doctorsthesis aangeboden.
Met de mogelijkheid van een algemene geestesvorming (formele vorming of « transfer ») , staat of valt
geheel onze traditionele humanistische vorming. P. Castiello was er
daarom van overtuigd dat om de tegenstanders van deze vorming te bestrijden, het probleem experimenteel
diende aangevat. In het eerste deel
van dit werk wordt al het experimenteel materiaal in zake formele
vorming objectief samengevat, de resultaten ervan scherpzinnig beoordeeld. In twee verdere bijdragen worden sommige gebieden uit de formele vorming, door P. Castiello zelf
experimenteel onderzocht, namelijk
het gebied van de geesteshouding bij
de verschillende schooltypen en dat
van de formele waarde van het onderricht in handenarbeid. Deze experimenten heeft de vertaler in eigen
land hernomen, vooral met het doel
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de positie van de Normaalschool onder de inrichtingen van middelbaar
onderwijs op te sporen. De resultaten
ervan staan na die van P. Castiello
gedrukt.
Van al deze onderzoeken vat P.
Castiello de besluiten samen in een
tiental formules : mechanisch leren
baart geen eigenlijke formele vorming ; eerst wanneer de studie vergeestelijkt wordt door een algemene

doelstelling, doordesemd door een
waardensysteem en gedragen door
een algemene methode, baart ze niet
alleen specifieke kennisvermeerdering, maar ook eigenlijke geestesvorming. Zoals E. H. De Hovre in de
inleiding schrijft, vormt dit boek
« een grondige en heerlijke apologie
van de christelijke humanistische
mensenvorming ».

W. Smet.

TAAL EN LETTERKUNDE
Gery HELDERENBERG, De Goddelijke Harpenaar. — De Sikkel,
Antwerpen, 1947, 47 pp., ingen.
Fr. 65.
Men mocht dezen dichtbundel wel
« priesterlijk » noemen : het inleidend gedicht De Goddelijke Harpenaar verklinkt dan, wat het veelvuldig brevier-gebed liet bezinken ;
het lange Mysterium Eidei en het
kortere Sacrificium vespertinum beantwoorden aan de morgenmis en aan
de avond-gedachten. Met een ongeevenaarde technische bedrevenheid
voltooit en vermooit de dichter zijn
verzen : een techniek, die de inspiratie soms achter zich laat. Zodat
het aandeel der « dichterlijke uitbreiding » wat groot wordt : bloemfestoenen en loverguirlanden, een
tikje romantiek en een restje barok,
wat moderne poëtische conventie en
een toch persoonlijk accent. Wij ontvangen dan het vrome en verheffende, nauwgezet bewerkte en té bont
verfraaide, altijd fijne en vaak verrassende dichtwerk van wie zijn
poëtisch talent — onmiskenbaar alom aanwezig, niet heel ruim van proportie — eens te meer behoorlijk liet
gedijen.
Em. Janssen.
Renaat De JONGHE, De resonans
van het onbeperkte heimwee. —
Te verkrijgen bij Karel Verleysen, Wienerlaan, 57, Watermaal,
1947, 68 pp., Fr. 40.
Veel goeds kunnen we van dezen
dichtbundel, een eerstelling, niet zeggen. De dichter heeft wellicht heimwee, maar zijn verzen resoneren het
niet. Te vroeg heeft hij uitgegeven.
Hij moet vooreerst de taal eerbiedigen. Bij elk gedicht stuiten we op

onvergeeflijke fouten. Deze bij voorbeeld :
Een omber valt van mijn gestalte op
den grond, (blz. 16) ;
Er zijn dingen, die wij berouwen,
(blz. 39) .
Van de beeldspraak en van de verskunst moet hij alles nog leren. Zijn
beelden gooit hij rhetorisch door
elkaar, nooit afgewerkt en vaak conventioneel ; dikwijls verwringt hij de
taal tot een samenbrengen van klanken en medeklinkers, doel- en inhoudloos.
Den goeden wil, zelfs het (eerder
psychologische peilend) talent van
den schrijver trekken we niet in twijfel. Maar hoe onvast, onbesuisd, wild
en slordig ! Om zulken bundel dient
zelfs het publiek zich te schamen.
Em. Janssen.
O. L. De L. MILOSZ, Miguel Mafiara
Mysterie in zes taferelen. Uit het
Frans vertaald door Jozef Boon
C.s.s.R. -- « Opbouwen », De
Kinkhoren, Brugge, 1947, 101
blz., Fr. 50.
De bekende Litause schrijver, banneling in Frankrijk en bekeerling tot
het Katholicisme, is bij ons een onbekende ; daarom verheugt ons de vertaling van dit machtige mysteriespel.
Het stelt Don Miguel Mafiara voor,
het oorspronkelijke Don-Juan-type,
die, van zijn laatste liefde tot de
vrouw, overslaat in de liefde tot God:
als monnik doet hij wonderen en sterft
heilig. Systematisch uitgebouwd en in
zijn soberheid bijna schematisch,
slaat dit stuk in door zijn geweldigen
toonlyriek ? dramatiek ? rhetoriek ?
Men kan, aan de lange monologen, alle
namen geven ; maar de overgang van
liefde tot liefde — het eigenlijk onderwerp -- overweldigt en voert mee,
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terwijl elk tafreel overduidelijk een
dramatische structuur vertoont. Zulk
toneelwerk eist een kundige regie en
ervaren spelers, om dan ook alles te
bereiken. De vertaling, nogal weinig
artistiek, is niet vlekkeloos.
Em. Janssen
Kan. P. A. SHEEHAN, De blindheid
van Dr Gray. Nederlands van Jan
Naaijkens. -- Heideland, Beringen, Paul Brand, Bussum, 1947,
529 blz.
Deze nieuwe vertaalde roman van
den Iersen Kanunnik sluit nauw aan
bij Mijn Nieuwe Kapelaan en bij Lue
Delmege. Het conflict tussen letter en
geest, tussen wet en liefde, tussen een
ouder en een jonger geslacht, tussen
strenge traditie en ruimere vrijheid,
opgelost met een opmerkelijke zin
voor werkelijkheid en humanisme, met
een beginselvastheid en een ruim begrijpen meteen, met een innige gehechtheid aan land en kerk die toch
nimmer chauvinisme wordt, met een
altijd doorwerkende vurigheid en
naastenliefde. De geleerde dorpspastoor Dr Gray, die zo lang de strenge
theologie en de harde wettelijkheid
aanhing, vindt eindelijk de mensen en
de liefde. Schaar rondom die hoge gestalte en dit trage verloop veel personages en episoden ; breng alles onder in een nogal losse uiteindelijk
spannende intrigue. Zoek leute en
ernst, Ierse gewoonten en algemene
menselijkheid, verrassingen en ontroering ; hoor den auteur praten, wijs
en warm : en zelden zult ge zulk weldoend rijk en gelukkig makend boek
ter hand hebben genomen.
De vertaler heeft den causerie-toon
precies getroffen ; aan de uitgave
bevolen.

Em. Janssen
Thit JENSEN, Terre, Traduit par C.
Walravens. — La Sixaine, Brussel, 207 pp.
Wij menen, dat de Deense schrijfster Thit Jensen ons, na haar eersten
roman Terre, (1915) machtiger werk
heeft aangeboden, maar ook dit verhaal verdient onze aandacht. Om het
voorvaderlijke domein Edensdal van
den ondergang te redden verloochent
de schijnbaar rijke boerenzoon Gabel
Kjoer zijn eerste liefde ; hij trouwt

met Kigmor Hog de dochter van den
woekeraar. Deze sterft na tien jaar
Gabel vindt zijn eerste beminde terug,
alsook haar liefde. Een vrij gewoon
thema : oppermachtig houdt de aarde
de bezitters, en slechts zelden komt
de liefde tot haar recht. Zo wordt het
leven een harde strijd : zalig wie kan
beminnen.
Voor het eerst openbaarde de
schrijfster haar fris en jong talent,
onvolgroeid nog en tenger, dichterlijk
scheppend, psychologisch peilend,
naar een symboliek geneigd, die de
werkelijkheid geweld zou aandoen.
Em. Janssen
William W. COLLINS, La dame en
blanc (The Whoman in white) . —
Traduit par G. de Maret. — La
Sixaine, 1947, 255 blz.
Het Engelse werk, waarvan ons
hier een heel genietbare vertaling
wordt aangeboden, was, in 1860, de
schitterende voorloper van de hedendaagse detective-romans. Een feuilleton uit den romantischen tijd : een
opeenvolging van ontmoetingen, hinderlagen, aanslagen, ontsnappingen :
een wisseling van liefde en haat, dreiging en geluk : zorgvuldig berekende
momenten van spanning : een geheim
dat uitlekt, druppel voor druppel, en
op het einde zich anders nog voordoet... : alles samen een geestig, vlot
en onderhoudend geschreven boek,
toevallig schijnbaar samengebracht
uit de ervaring en het getuigenis van
velen. Met den hedendaagse detective
roman vergeleken, maakt het werk
den indruk van een heel oud treintje
tegenover moderne luxe-wagens. Zoveel gezelliger echter, ja menselijker,
ging het er toe, en nog zullen veel
mensen, in zulke sfeer, het liefst reizen. Laten we overigens de literaire
waarde niet onderschatten van een
verhaal, waarin Dickens wordt nagevoeld en dat even aan Wuthering
Heights doet denken.

Em. Janssen
Louis SOURIE, Stijn Streuvels. —
Vermaut, Kortrijk, 1946, 73 blz.
Met veel geestdrift, veel eruditie en
vlijt, met een tikje onbesuisdheid dáar
doorheen, schreef Louis Sourie deze
hulde aan den groten prozaïst, bij zijn
vijf en zeventigsten verjaardag. Zijn
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b oek bevat veel wetenswaardigheden :
het doet sympathiek aan en ook een
kenner van Streuvels leert wat bij de
lezing. Toch kunnen wij het niet predes samenvatten, tenzij onder den algemenen titel : een dithyrambe aan
Streuvels en aan Van Nu en Straks.
Sourie moet helder leren denken en
zijn gedachten scherp formuleren. Hij
mag nooit vergeten, dat de letterkundige kritiek vooreerst de werken van
een schrijver geldt. Werken, de schrijver zelf, andere kritieken : hij maakt
er een grootsprakig allegaartje van,
zonder inwendige structuur, onsamenhangend, niet zonder onderlinge tegenspraak, uiteindelijk weinig penetrerend en persoonlijk. Paai u niet
met woorden : laat u door niemand
imponeren : lees, smaak en schrijf.
Em. Janssen
Mireille VINCENT, A la rencontre de
Charles Morgan. -- La Sixaine,
1947, 46 pp.
Vluchtig maar imponerend wordt
de grote Engelse romanschrijver en
essayist ons voorgesteld. Wij vernemen iets van zijn levensloop en leren
zijn werken kennen : maar wij zien
den kunstenaar die, wars van het
technisch materialisme, in droom, verbeelding en intuitie de diepe mysteriën benadert van ziel, leven en bestemming. « Le grand art de Charles
Morgan est de ne pas se contenter
d'écrire ce qu'il pense, mais de réussir, par la magie des mots et du style,
à pénétrer l'ame d'une vérité jusqu'alors inexprimable, d'incarner sa pensée, de l'envelopper des tons chatoyants de la poésie et de la séduction
du rythme » (blz. 29) .

armen en kleinen, door den auteur
meewarig ingeleefd, zodat zijn war
me genegenheid den toon van het verhaal warm en overtuigend maakt. Een
waardevol boek voor volwassenen en
gevormde lezers.

Em. Janssen
Abbé C. HANLET, Emile Verhaeren,
La valeur morale de son oeuvre.
-- La pensée catholique, Luik,
1947, 27 blz. Fr. 6.
Een grote brochure, ter gelegenheid
van de Verhaeren-herdenking op 30
November 1946, met het doel katholieke lezers en bewonderaars te waarschuwen. De gehele carrière en al de
werken van de dichter worden doorlopen en voorgesteld : zoveel duidelijker leiden we, uit het wisselende en
onzeker leven, dat veel prijs gaf, het
religieuze en morele voorbehoud af bij
verscheidene boeken.
Em. Janssen
Dr. B. A. van GRONINGEN, Heimwee en Fantasie. Orieksche Droomen van volmaakt leven. -- N. V.
Noord-Holl. Uitg. Mij., Amsterdam, 1947, 71 pp.
In dit boekje gaat de Leidse hoogleraar na hoe de Grieken, vooral in de
litteratuur, uiting gegeven hebben
aan hun heimwee naar een volmaakter, ideeëler wereld. Hij onderzoekt de
verschillende vormen en gestalten van
dit land van verlangen en daarna de
mogelijkheid zijner verwerkelijking.
Op den bodem dezer aspiraties vindt
hij vaak de drang naar het religieuze.
Een origineel en instructief werkje.
J.v.H.

Em. Janssen
Martin Andersen NEXOE, Une fille
du Kattegat. Traduit du danois
par Robert Rebronne. — La Sixaine, 1946, 366 blz.

Gerben COLMJON, De Oorsprongen
van de Renaissance der Litteratuur in Nederland. 1875-1900. —
Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1947, 336 pp.

De auteur vertelt de kinderjaren,
de jeugd en het rijp worden van het
meisje Ditte : een natuurlijk kind, dat,
door veel avonturen heen, eindelijk
zelf een kind draagt. Een bonte reeks
van episoden : enkele scherp getekende gestalten in de veelvormige werkelijkheid van hun leven : het meisje
zelf, dapper, oprecht en dienstbaar.
Het bepr oefde en bewogen leven van

In 1941 publiceerde G. Colmjon een
boek dat hij « De Renaissance der Cultuur in. Nederland in het laatste kwart
der negentiende eeuw, uiteengezet in
oorsprong en samenhang » noemde.
Van deze uitgave is het bovenvermelde een omgewerkte en zeer uitgebreide editie. Het is een merkwaardig
boek in velerlei opzicht. Colmjon ziet
vele dingen zeer persoonlijk en oor-
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spronkelijk en geeft rekenschap van
die inzichten. Enige dezer zijn, dat een
bepaald publiek de officiële litteratoren gewoonlijk voor is wat bet reft de
kennis der buitenlandse letteren, dat
de Nieuwe Gids erg overschat is en
dat, wat Kloos bracht, eigenlijk bij
de besten reeds bekend was. Ook legt
Colmjon nauw verband tussen de
schilderschool of scholen en de litteratoren van het laatste kwart der vorige
eeuw. Hij zoekt heel ver en vindt
meestal ook wel, wat hij zoekt. Toch
vraagt men zich af : heeft het Franse
naturalisme, waarover de auteur zo
breed uitweidt, voor de ve rnieuwing
der Lette ren hier wel zo veel betekend ? Het beïnvloedde toch slechts
een klein gedeelte, en dit gedeelte is
weer bijna vergeten. Zo lijkt de schrijver over zijn doel heen te schieten.
Het boek heeft iets onafs, iets chaotisch en is, helaas, in weinig vloeiend
Nederlands geschreven. Colmjon weet
ontzaggelijk veel en is een accuraat
napluizer, maar het is of de grote
lijnen zich bij hem wel eens verwarren. Al met al is het een onderhoudend
werk, al prikkelt het vaak tot tegenspraak of twijfel en al zit het wat
vreemd in elkaar. Het is zeer rijk
geïllustreerd, ook met nog niet gepubliceerd fotomateriaal.
J.v.H.
Alja RACHMANOWA, Das Leben
eines grossen Bunders. Ein Dostojewski-roman. 1 Band. Der
Weg des Genies. -- Beniger en
Co., Einsiedeln Ziirich, 1947,
509 pp.
Alja Rachmanowa heeft de gedurfde taak ondernomen het leven van
Dostojewski te beschrijven, niet op
streng historische wijze, maar fantazerend om het stramien der historie
heen. Wel houdt zij zich streng aan
de historische gegevens en benut zij
wat er van Dostojewski bekend is als
het geraamte van haar werk, doch in
de bewerking daarvan gedraagt zij
zich als romanschrijfster. Als geboren en getogen Russin staat zij Dostojewski nader en is zij beter op de
hoogte van het Russische leven en de
Russische zeden dan de West-Europeaan. Het vie romancée heeft niet
ieders sympathie. Velen vinden het
wel belangrijk wat de geschiedenis
over grote mannen mededeelt, maar
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niet wat een willekeurig auteur over
hen fantazeert. Hoe dit zij, de schrijfster heeft een boeiend relaas over den
groten Rus geschreven en hem geplaatst in het milieu en de verhoudingen, waarin zijn leven zich afspeelt.
Vooral het verblijf van Dostojewski's
vader op zijn landgoed, waar zijn lijfeigenen hem vermoordden, vormt een
ontstellende episode in dit heftig bewogen leven.
Dit eerste deel eindigt met Dostojewski's vertrek naar Siberië, waarheen de tsaar hem voor enige jaren
verbannen heeft. Een volgend deel zal
de andere helft van zijn leven beschrijven. Het is het leven van een, in
wie God en duivel vechten om het bezit der ziel, van een die door zonde en
duisternis heen aan God vasthoudt,
wat hier beschreven wordt. Zo ziet
Alja Rachmanowa haar held, overeenkomstig de historie, en zo beeldt
zij hem uit, een wonderlijk en zeldzaam mens met hoogheden en laagheden in zijn binnenste als weinig anderen.
J.v.H.
De Letterkunde van de Renaissance,
door Prof. Dr. G. S. OVERDIEP
met medewerking van vele anderen. -- N. V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Brussel. Teulings' Uitgeverij N. V. 's Hertogenbosch, 419 pp. z. j.
Het derde deel der Geschiedenis van
de Letterkunde der Nederlanden ziet
hierbij het licht. Het tijdvak, dat hier
behandeld wordt, omvat de uitlopers
der Rederijkerij en het begin der uit
de Renaissance geboren nieuwe dichters en schrijvers. Een zeer dankbaar
gegeven voor den literatuurhistoricus
vormt deze periode niet. Van alles wat
er in dien tijd gesch reven werd is er
maar heel, heel weinig nog levend literatuurbezit. Het Antwerpse Liedboek van 1544 is wellicht het belangrijkste monument uit heel dit tijdvak,
ofschoon daarin veel voorkomt dat
reeds van ouderen datum is. De vertalingen der klassieken, hoe belangrijk ook in hun tijd, hebben voor ons
weinig waarde meer. De Leidse en
Amsterdamse Renaissancisten, hoewel voor hun omgeving schrijvers van
formaat, kunnen ons als auteurs maar
matig meer bekoren. Zo is dit boekdeel niet alleen een werk van stoere

330

BOEKBESPREKING

studie, doch ook een werk voor studie,
meer voor wetenschappelijke beoefening dan voor liefhebberende belangstelling. De medewerkers, voorop Dr.
Overdiep, hebben uitstekend werk geleverd, zorgvuldig en verantwoord.
Verscheidene leverden korte monografieën van belangrijke figuren. Het
is typerend, dat Dr. G. A. van Es in
zijn hoofdstuk « Hervorming en Calvinisme » mensen, die heel de wereld
Katholieken noemt, onveranderlijk
met Roomsen aanduidt. Hij is weinig
lieftallig jegens de Roomsen, des te
meer jegens b.v. Marnix. Het gehele
werk staat overigens op hoog wetenschappelijk peil en is, zoals de vorige
boekdelen, voortreffelijk uitgegeven.
Een werk dat zoals dit door vele
auteurs verzorgd wordt, heeft naast
vele voordelen het nadeel dat de eenheid van opvatting en de overzichtelijkheid van het tijdvak er enigszins
door in het gedrang komen.
J.v.H.
Ernst Van der HALLEN, Kroniek
der Onnozele kinderen. Illustraties van Broeder Max. — Romanreeks « De Korenaren », De Kinkhoren, Brussel-Amsterdam, 1947,
246 pp.
De middeleeuwse kinderkruistocht
lijkt ons voor Van der Hallen precies
het geschikte onderwerp : hij, de
idealist, de zwerver, de minnaar, van
de jeugd, de religieuze dromer moet.
getrokken en geboeid door dat zo
eigenaardig avontuur van kleinen en
zwakken, gezocht hebben naar Gods
stem en roep tot de groten en machtigen. Hij noemt zijn boek een kroniek.
Niet een doorlopende geschiedenis van
den kinderkruistocht ; eerder een
kroniekachtige mozaïek van kleine
schetsen, die echter verbazend goed
passen voor het grotere beeld. Niet
het avontuur van een of twee, en de
massale kruistocht op den achtergrond, maar de kruistocht zelf, met
alleen de leiders wat meer belicht.
Niet realistisch of tragisch, maar
zangerig en verdroomd, door iemand
die weet van reizen en trekken, honger en gevaren, uitputting en moedeloosheid. Een insinuerend boek, dat
telkens aangrijpt en betovert. Een
boek eigenlijk zonder besluit, want
welke is de zin van dat enige avontuur ! En toch bevredigend : men

smaakt Gods geheime voorliefde voor
deze « onnozele kinderen. » Maak van
het verhaal niet een groot meesterwerk, doch stel het niet te laag.
Het is de gave vrucht van een heel
bijzonderen aanleg, een jarenlange
oefening en schoon-verworven technische vaardigheid, veel ervaring,
veel mildheid, veel godsdienstzin.
Laat U vangen en vertederen : door
de zachte schoonheid bekoord, leert
het U hunkeren naar de heldhaftigheid.
Em. Janssen
H. Grace CARLISLE, Nous voulons
être heureuses... (The Merry
Merry Maidens) . Roman traduit
de l'Américain par Sabine Berritz. — Editions de Flore, Parijs,
Presses de Belgique, Brussel,
1947, 317 pp.
Zes jonge schoolmeisjes vormen
samen een club ; zij willen later gelukkig zijn. Een zesvoudig leven dan,
steeds uiteenlopend en plots weer
verstrengeld : ontgoocheling en verrassing, tragiek en comedie, — tot,
op het einde, de dochter van een der
voormalige meisjes ook van een clubvergadering spreekt : op zijn beurt
wil het jongere geslacht gelukkig
zijn. Dit typisch Amerikaans boek
mag wel een meesterwerk heten. Altijd blijft het leven dichtbij : het
ondoorgrondelijke, nooit beheerste,
dat u nooit gelukkig laat zijn en
toch elk ongeluk te zalven weet. Het
avontuurlijke, zelfs gevaarlijke leven, voor durvende mensen, die half
verslagen altijd weer triomferen. En
elke gestalte dringt zich op, elke gestalte en elk gesprek ; zo overtuigend, als kon het niet anders geschieden. Een typisch Amerikaans
werk. Noch inhoud noch vorm stroken met onze Europese kaders van
leven of kunst ; maar zowel leven
als kunst doen zich voor als jonge
dieren, krachtig en glanzend, goedwillig maar grillig, nog niet geheel
getemd en daardoor aantrekkelijk.
Het boek, moreel vrij evenwichtig,
staat buiten elken godsdienst of afgelijnde levensbeschouwing. Het verheerlijkt vooral de liefde. Niettegenstaande veel komische scenes, is het
elegisch van toon : « Wij wilden
gelukkig zijn » en helaas ! het leven... Voor ontwikkelde lezers.
Em. Janssen
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Maurits DE DONCKER, Herfstvruchten. — In eigen Beheer, De
Pintelaan, 2, Gent, 1947, 60 pp.
De dichter, die zich voorbij de helft
van het leven ziet, wil nu Herfstvruchten verzamelen en genieten. Hij
doet het in vier en dertig stukken ;
hij vindt niets dan het tere genot van
een verstilde liefde. Hij bezint zich
en belijdt : de oude levensdrift, nog
niet geheel voorbij ; de ontgoocheling
na ijdele plannen en pogingen ; de
huidige beperking en kleinheid, met
de nooit geslonken vreugde van een
groot beminnen. Rustig en wijs aanvaardt hij het verleden dat vergaat,
het heden dat hem zacht genot biedt,
de toekomst die hij bezweren wil.
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Zijn vers is licht elegisch ; een innige vereniging van geest en hart,
wijsheid en warmte. De dichterlijke
waarde blijft echter gering. Er is
oprechtheid en een poging tot eenvoud ; de onverbiddelijkheid is er
niet, die elk klatergoud weggooit, —
evenmin de heldhaftige houding die
alles verpoëtiseert. Maurits De Doncker, de wijze bezadigde innige en
oprechte, blijft te zeer beperkt en
burger, in het prozaïsche en banale
te zeer beklemd, om den zeewind der
dichtkunst diep in te ademen, om
vrij te vorderen van horizon tot horizon. Wie, met het naakte woord,
dichter wil zijn, moet zich bewegen
in de heldhaftigheid.
Em. Janssen

KUNST EN CULTUUR-LEVEN
Raissa MARITAIN, Les grandes amitiés, I Souvenirs, II Les aventures de la grace. — Desclée-de
Brouwer, Parijs, Ed. de la maison
Francaise, New York, 1941 en
1944, 288 en 324 blz.
Les grandes amitiés
staat heel
dicht bij Mijn dagboek en Mensen
en God door Pieter van der Meer de
Walcheren. De Maritain's en de Van
der Meers' twee gezinnen van bekeerlingen, hebben allen evenveel aan
Bloy te danken. Verder hoorden zij,
te Parijs, bij denzeifden kring, en verscheidene avonturen doorleefden zij
gezamelijk. De boeken van de twee
schrijvers nu verhalen gedeeltelijk
dezelfde feiten, gedeeltelijk in denzelfden geest. Maar Les grandes
amitiés is meer elegisch van toon.
Het ontstond in Amerika, in 1940 en
in 1944, toen Frankrijk verslagen
was, vernederd, ontredderd. Toch
kunnen de geestelijke krachten, die
eens in Frankrijk zo weelderig opbloeiden, niet geheel verloren zijn
gegaan. Breder van opvatting, behandelt het ook geestesstromingen,
intellectuele richtingen en vragen,
die in het Nederlandse werk terloops
maar opduiken. Beslist stelt het zich
meteen te midden van Frankrijks
culturele en godsdienstige geschiedenis : vandaar een zuiverder eenheid, meer realisme en vastheid, dan
bij den Nederlandsen cosmopoliet. En

elk van de twee delen zou < Les
aventures de la grace » mogen heten.
Wij zijn de schrijfster dankbaar, omdat ze deze (bij zichzelf, bij Psichari, bij Van der Meer, bij Péguy, bij
anderen) zo trouw en openhartig, zo
rustig en bewogen weet mede te delen. Eens te meer ademen wij den
geest van heldhaftigheid in, die de
jaren 1900-1920 doorwaaide, en
mochten wij, erfgenamen van dien
geest in een tijd van zoveel groter
ontreddering, hem doen heropleven,
opdat hij, voor zijn deel, de wereld
zou herstichten.

Em. Janssen
Aloys MORAY, A la rencontre de
André Malrana. — La Sixaine,
1947, 47 blz.
André Malrana, de heldhaftige geweldenaar, zoekt buiten elk systeem
of geloof om, de volheid van het
leven. Geen trots als bij Nietzsche,
geen offergeest als in het christendom, geen programma of dienstbaarheid hoe dan ook. Het machtige
leven, helfdhaftig bevochten en veroverd, met af en toe, een glimp van
geluk. Maar heeft deze Corneliaanse
en Pascaliaanse held zijn laatste
woord al gesproken ? Bevattelijk en
breed stelt deze brochure den modernen mens voor : in den tragischen
strijd gewikkeld en gespannen, voor
alles open en alles vooralsnog afwijzend. Een symbool van dezen tijd :
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vraagt A. Minon
Minon zich
zich af, en
en hoe
hoe zulzullen
beletten dat
dat zij
zij tot
tot een
een louloulen we beletten
tere kuddegeest
kuddegeest of
of belangen-gemeenbelangen-gemeenschap
ontaardt?? J.
J. Leclercq
Leclercq schetst
schetst
schap ontaardt
daarna
den staat, zozodaarna de
de evolutie
evolutie van den
als
deze zich
zich voor
voor onze
onze ogen
ogen volvolals deze
trekt in
in den
den zin
zin van
vaneen
eenverregaand
verregaand
interventionisme,
nochtans de
de
interventionisme,dat
dat nochtans
democratische vrijheden moet
moet eerbieeerbieTenslotte spreekt ons A.
A. DonDondigen.
digen. Tenslotte
deyne
over ««la
physionomie spirispirideyne over
la physionomie
tuelle
du chrétien
chrétien de
de demain
demain~.
Van
tuelle du
». Van
de
nieuwe christen
christen moet
moet men
men ververde nieuwe
wachten,
dat hij
wachten, dat
hij zijn
zijn christelijk
christelijk leleven zal
zal vernieuwen
vernieuwen en
en voeden
voeden aan
aan
ven
de
bronnen zelf van
van de
dechristelijke
christelijke
de bronnen

traditie, dat hij
hij zich
zich zal
zal kunnen
kunnen ontonttraditie,
hechten van
van het
het materiële
materiële comfort,
comfort,
hechten
waarin hij
dreigt te stikken,
stikken, dat
dat hij
hij
waarin
hij dreigt
als leek,
leek, bewust
bewust zal
zal worden
worden van
van zijn
zijn
belangrijke christelijke
christelijke zending,
zending, dat
dat
belangrijke
hij bezield
bezield worde
worde door
door een
een mannemannehij
lijke
geest met
met den
den wil
wil zijn
zijn tijd
tijd
lijke geest
christelijk te veroveren,
veroveren, dat hij
hij zich
zich
christelijk
tenslotte
volkomen bewust
bewust worde
worde
tenslotte volkomen
van
de sociale
sociale eisen
eisen van
van den
den tijd.
tijd.
van de
boek, voorzien
voorzien van een
een korte
korte ininDit boek,
leiding
van Steenbergen
Steenbergen is
is
leiding door
door F.
F. van
buitengewoon leerrijk
een belangbelangbuitengewoon
leerrijk en een
rijke bijdrage
bijdrage tot
studie van
van het
het
rijke
tot de studie
nieuwe
humanisme.
nieuwe humanisme.
De Raedemaeker
Raedemaeker
F. De
Prof.
Graaf J.J.dedeBORCHGRAVE
BORCHGRAVE
Prof. Graaf
D'ALTENA,
E.
D'ALTENA,Kan.
Kan. Prof.
Prof. Dr.
Dr. E.
van CAUWENBERGHE,
CAUWENBERGHE,
J.
van
J.
FRANCOTTE, Knnst
te Leuven,
Leuven,
FRANCOTTE,
Kunst to
R. LeLeingeleid
ingeleid door
door Prof.
Prof. Dr.
Dr. R.
maire.
maire. -- Davidsfonds,
Davidsfonds, Leuven,
Leuven,
95 platen,
platen, 27,5
27,5
1946,
blz. en 95
1946, 83
83 blz.
X
24 cm.,
cm., ing.
ing. Fr.
Fr. 200,
200, geb.
geb.
X 24
Fr. 240.
240.
Aan het Davidsfonds
Davidsfonds afdeling
afdeling LeuLeuven werd
werd de
de inrichting
inrichting van
van de
de TenTenven
toonstelling
kunstwerken uit de
de
toonstelling der
der kunstwerken
geteisterde kerken
kerken der
der stad
stad in
in 1945
1945
geteisterde
opgedragen.
of
opgedragen.Men
Menvroeg
vroeg zich
zich af,
af, of
een dergelijk
dergelijk initiatief
initiatief voldoende
voldoende bebelangstelling
wekken :: intussen
intussen
langstelling zou
zou wekken
bleek,
bij ons
ons volk
volk steeds
steeds een
een
bleek, dat
dat bij
groot interesse
interesse bestaat
bestaat voor
voor anders
anders
groot
vaak
vergeten kunstschatten,
kunstschatten, wanwanvaak vergeten
neer
deze behoorlijk
behoorlijk worden
worden uituitneer deze
gesteld.
De Tentoonstelling
Tentoonstelling groeide
groeide
gesteld. De
uit tot
tot een
een gebeurtenis
gebeurtenis van
van meer
meer dan
dan
plaatselijke betekenis.
betekenis. Dit
Dit album
album
plaatselijke
bewaart er
het aandenken
aandenken van.
van. Het
Het
bewaart
er het
wordt
door Kan.
Kan. Prof. Dr
Dr R.
R.
wordt ingeleid door
Lemaire,
op het
het wel
wel enigsenigsLemaire, die
die wijst
wijst op
zins veronachtzaamde
veronachtzaamde belang
belang van
van
zins
Leuven als
kunstcentrum, en
het
Leuven
als kunstcentrum,
en het
geeft vervolgens,
vervolgens, naar
naar aanleiding
aanleiding
geeft
van de
de geredde
geredde werken,
werken, een
een meer
meer
van
algemene
op de
deverscheidene
verscheidene
algemene blik
blik op
gebieden van
Kunst te
teLeuven
Leuven».
».
gebieden
van de
dec<Kunst
De
al tetemilde
mildetoeschrijvingen
toeschrijvingen aan
aan
De al
grote
meesters, die wij
wij onder
onder de
de reregrote meesters,
producties aantreffen,
aantreffen, moeten
moeten ons
ons
producties
niet strenger
niet
strenger over
over deze
deze publicatie
publicatie
doen
in de
de
doen oordelen,
oordelen, daar
daar de
de werken in
tekst zelf
zelf naar
naargerechter
gerechter waarde
waarde
tekst
worden
geschat.
worden geschat.
Een
gelukkig initiatief,
initiatief, dat
dat welwelEen gelukkig
licht
de aanleiding
aanleiding kan
kan worden
worden tot
tot
licht de
het opstellen
opstellen van
van een
een reeks
reeks verantveranthet
woorde
monographieën, over
de
woorde monographieën,
over de
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kunstschatten van onze Vlaamse
steden, een werk waaraan de behoefte zich steeds schrijnender doet
gevoelen en dat alleen in oprechte
en standvastige samenwerking tot
stand kan komen.
A. Deblaere
Prof. Dr Jozef .MULS, Hippolyte
Daeye.-- Heideland, Hasselt, z.j.,
40 blz. en 58 reproducties, 27 X
21,5 cm., geb. Fr. 250.
Prof. Muls beschikt over een ongeëvenaard talent, om de zo moeilijk te omschrijven en delicaat te
ontleden hedendaagse kunst, met al
de nuanceringen van een literairgave taal, aan de moderne lezer voor
te stellen. Wanneer het daarbij om
een zo gevoelige, gelouterde vergeestelijkte kunst gaat als die van Daeye,
lijkt het wel onmogelijk, ze in mensenwoorden voor anderen te beschrijven : Muls, die Daeye's werk en evolutie van dichtbij heeft gevolgd, vermocht het niettemin, deze subtiele,
Q onvoldane > creaties, beter te leren kennen en begrijpen door allen,
die enige belangstelling hebben voor
het zoeken en streven van onze grote
kunstenaars, en « met overgave de
uitingen van onze zijn-stijl-weerzoekende tijd volgen, die weten en begrijpen hoe het allergevoeligste niet
bereikt wordt door het afgewerkte,
maar door hetgeen met kennis van
zaken werd weggelaten, en in het
vage en schijnbare vormloze gehouden. > Daeye beperkt zijn onderwerpen meestal tot de menselijke ge-
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stalte, en dan nog voornamelijk tot
die van kinderen, onrijpe jongens en
meisjes. Steeds op de grens van het
linéair-calligraphische of van de
louter kleur, roepen zijn doeken ons
telkens « een enkele gestalte op,>
zonder enig vriendelijk entourage.
( Niets dan een houding, een gebaar,
een glimlach. — Maar in die schijnbare eentonigheid of soberheid werd
de grootste verscheidenheid van gevoelsuitdrukking gebracht, zijn de
subtielste waarnemingen vastgelegd
van een nagenoeg geheel verwaarloosd gebied : het zieleleven van het
kind. > De reproducties, op volle
bladzijde, zijn zeer verzorgd en bieden ons een aanschouwelijk overzicht van 's meesters werk.
A. Deblaere
Dr. A. STUBBE. Het zien en genieten
van Schilderkunst, Algemeene
kunstleer hoofdzakelijk belicht
van het standpunt uit der schilderkundige problemen. — StanAn twerpen,
daard-Boekhandel,
1946, 207 blz. ing. 23 X 15 cm.,
Fr. 70, geb. Fr. 95.
Een nieuwe druk van Dr. A. Stubbe's boek, onder een titel die duidelijker de inhoud er van weergeeft.
Men zie bespreking, die L. Vander
Kerken er aan wijdde in Streven,
X, No 3. (Februari 1943) . Het verschijnen van een derde druk getuigt
van de werkelijke behoefte, waaraan dit werk beantwoordt.

A.D.

WETENSCHAP
Dr. C. LEVERT, Kosmische Stralen.
-- Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1946, 88 blz.
Dit boekje behandelt al wat omtrent dit belangrijk onderdeel van de
moderne physica bekend is : de samenstelling, intensiteit en herkomst
van de cosmische stralen, evenzeer als

de meet-methodes worden hier bevattelijk en systematisch uiteengezet ;
zonder wiskundige beschouwingen,
maar geillustreerd met talrijke schetsen, en photo's zal het al wie geen
vreemdeling wil blijven in de vooruitgang van de physica, bevredigen.
Fl. Bertiau S.J.

ØCIOLOGIE
Eric GILL, Essays, Last Essays and
in a Strange Land. Introduction
by Mary Gill. — Jonathan Cape,
London, 1947, 251 pp.

Een aantal overpeinzingen van de
bekende Engelse kunstenaar over de
waarde van de arbeid. Felle tegenstander van de fatale industrialise-
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ring komt
komt hij
hij op
op voor
voor de
deherwaarherwaarring
dering
de arbeid.
arbeid. Alle
Alle werk
werk
dering van
van de
moet weer
weer een
een menselijke
menselijke waarde
waarde
moet
krijgen.
raakheid van
van zijn
zijn opmeropmerkrijgen. De raakheid
kingen en
de scherpte
scherpte van
van zijn
zijn ververkingen
en de
verraden de
de behendige
behendige strijder
strijder
weer verraden
voor een overtuiging.
overtuiging. Al mogen
mogen somsomvoor
mige
van zijn
zijn conclusies
conclusies iets
te ababmige van
iets te
stract
en tetetheoretisch
theoretischaandoen,
aandoen,
stract en
zijn originele
zijn
originele wijze
wijze van
van denken
denken en
en
paradoxale betoogtrant
dwingen tot
tot
paradoxale
betoogtrant dwingen
bezinning op
hetfundamentele
fundamentele
bezinning
op het
vraagstuk van
van de
de waarde
waarde der
der menmenvraagstuk
selijke arbeid.
arbeid.
G.
Adriaansen S.J.
S.J.
G. J. Adriaansen
Dr. L.
L. G.
G. J.J.VERBERNE,
VERBERNE, NoordNoordDr.
Brabant
de negentiende
negentiende eeuw
eeuw
Brabant in de
tot omstreeks
omstreeks 1870.
1870. —
- Uitgeverij
de Koepel, Nijmegen, 1947. 102deKopl,Nijmgn1947.02
blz.
Dr.
van Velthoven,
Velthoven, Dr.
Dr. L.
L. G.
G. J.
J.
Dr. H. van
Verberne
Dr. A.
A. Weynen
Weynen hebben
hebben
Verberne en
en Dr.
de serie
serie Brabantia
Brabantia opgezet,
opgezet, waarin
waarin
de
studies over
over Brabant
Brabant zullen
zullen verschijverschijnen. Dr.
Dr. Verberne
Verberne opent
rij met
met
nen.
opent de
de rij
deze degelijke
degelijke en
en verzorgde
verzorgde beschoubeschouvan de
de ««Sociaal-economische
wingen van
Sociaal-economische
structuur»
gewest. De
De bebestructuur >van
van het
het gewest.
deze boekjes
boekjes het
het grote
grote
doeling is met deze
doeling
publiek te bereiken
bereiken en
en de
de Brabantse
Brabantse
publiek
cultuur
alzijdig mogelijk
mogelijk te
te bebecultuur zo
zo alzijdig
Dit eerste
eerste nummer
nummer maakt
maakt
lichten. Dit
lichten.
een goeden
goeden indruk
een overoverindruk en
en geeft een
zicht over
over de
de sociale
sociale en
eneconomische
economische
verhoudingen
oude generaligeneraliverhoudingen van
van het oude
teitsland.
J.v.H.
Cahiers internationaux de
de Sociologie,
Sociologie,
Cahiers
le Ancahier double,
double, Ie
Volume I, cahier
Volume
née. —
- Edition
Edition du
du Seuil,
Seuil, Parijs,
Parijs,
née.
1946,
blz.
1946, 195 blz.
Dit eerste
eerste nummer
nummer van
van het
het nieuwe
nieuwe
internationaal tijdschrift
voor sociosociointernationaal
tijdschrift voor
overigens geheel
het Frans
Frans
logie,
logie, overigens
geheel in
in het
geschreven,
een soort
soort bebegeschreven, begint
begint met een
ginselverklaring van
den bekenden
bekenden
ginselverklaring
van den
socioloog
Gurvitch. Hij
is
socioloog Georges
Georges Gurvitch.
Hij is
er
van overtuigd,
overtuigd, dat
dat de
de sociologie
sociologie
er van
als louter
louter positieve
positieve wetenschap
wetenschap van
van
de
menselijke sociale
sociale gedraging
gedraging in
in
de menselijke
de
tweede helft der
der 20ste
20ste eeuw,
eeuw, een
een
de tweede
vooraanstaande rol
spelen in het
het
vooraanstaande
rol zal
zal spelen
systeem van
van de
de wetenschappen,
wetenschappen, maar
maar
voegt er gelukkig
gelukkig aan
aan toe
toe :: ««sans
voegt
sans
revenir d'ailleurs
d'ailleurs aux
aux prétentions
prétentions
revenir
origines, ni
ni
« impérialistes»
impérialistes »de
de ses
ses origines,
vouloir résorber
résorber les
sciences partipartivouloir
les sciences

culières
laphilosophic
philosophie:.» (blz.
(blz. 7)7)..
culières et la
Buitengewoon
de stustuBuitengewoon interessant
interessant is
is de
die
van Gabriel
Gabriel Le
Bras :: 8ecteurs
die van
Le Bras
Secteurs
et Aspects
Aspectsnouveaux
nouveauxde
delalaSociologie
8'ociologie
religieuse.
religieuse. De
schrijver heeft
heeft zich
zich
De schrijver
gespecialiseerd
de « «sociologische
gespecialiseerd in de
sociologische
enquête»
godsdienstig leven
leven
enquête » over
over het godsdienstig
in Frankrijk,
Frankrijk, geeft in
in deze
deze bijdrage
bijdrage
in
terloops
van zeer
zeer practische
practische wenwenterloops tal van
ken voor
voor de
de methode
methode bij
bij dergelijke
dergelijke
ken
onderzoeken,
ons met
met
onderzoeken,die
dieook
ook bij
bij ons
vrucht zouden
zouden ondernomen
ondernomen worden.
worden.
vrucht
We treffen
treffen in
in dit
ditnummer
nummer vanzelfvanzelfWe
sprekend
artikel aan
aan over
over
sprekend ook
ook een
een artikel
en Sociologie
8ociologie (Mikei
Existentialisme en
(Mike!
Dufrenne),
de schrijver
schrijver het
het
Dufrenne), waarin
waarin de
ultra-subjectivisme
existenultra-subjectivisme van
van het existentialisme
en het
hetultra-objectivisme
ultra-objectivisme
tialisme en
van de sociologie
sociologie tracht
tracht te
te verzoenen.
verzoenen.
Aan dit
dit interessant
interessant en
enwaardevol
waardevol
Aan
nummer hebben
hebben verder
verder meegewerkt:
meegewerkt:
nummer
E. W. Burgens : Méthodes
Méthodes de
de ZalaE.WBurgens:
Recherche Sociologique
8ociologique;; Henri
Henri LévyBruhl :: 8ur
Bruhl
les Sources
80urces sociales
sociales de
de
Sur les
l'obligation
juridique;
LeenZ'obligation juridique
; Maurice Leenhardt :: Ethnologie
hardt
Ethnologie de
la parole
parole ;; F.
de la
Znaniecki :: Sociométrie
8ociométrie et
et Sociologie;
8ociologie;
R. S.
R.
S. Lynd,
Lynd, 8ociologie
et planificaplanificaSociologie et
tion ;; Q.
Friedmann :: Automatisme
Automati.sme
tion
Q. Friedmann
et Travail
TravaiZ Industriel
Industriel; " P. M.
M. Schuh!
Schuhl ::
Xavier Bichot
Bichot et la
Za Theorie
Théorie de
delaZa
Xavier
Prééminence de la
Za Main
MainDroite.
Droite. Het
Prééminence
tijdschrift
staat onder
onder de
de leiding
leiding van
van
tijdschrift staat
Georges Gurvitch,
Gurvitch, bijgestaan
door een
een
bijgestaan door
comité
Franse, Engelse
Engelse en
enArneAmecomité van Franse,
wordt uituitrikaanse professoren.
professoren. Het wordt
gegeven
door de
de Edition
Edition du
du Seuil
Seuil en
en
gegeven door
verschijnt twee
maal in het
het jaar
jaar op
op
verschijnt
twee maal
ongeveer
blz. Elke
Elke aflevering
aflevering
ongeveer 192
192 blz.
kost 225
kost
225 Fr.
Fr. fr.,
fr., de
de jaargang,
jaargang, 400
400
Fr.
fr.
Fr. fr.
F. De
De Raedemaeker.
Raedemaeker.
Ed.
van CLEEFF,
CLEEFF, Sociaal-economiSociaal-economiEd. van
sche Ordening.
Ordening. Een
Een ideologischideologischbeschouwing van
van
sociologische
sociologische beschouwing
religieus
standpunt. Met
Met inleiinleireligieus standpunt.
dend
J. TinTindend woord
woord van
van Prof. Dr. J.
bergen. 2de
2de druk.
druk. —Van
-Van Loghum
Loghum
bergen.
Slaterus,
Arnhem, 1947.
1947. 448
448 pp.
pp.
Slaterus, Arnhem,
De eerste
eerste helft
helft van
van dit
dit boek
boek bebeDe
staat
uit enkele
enkele grepen
grepen uit
uit de
de gegestaat uit
schiedenis
de ordeningsgedachte.
ordeningsgedachte.
schiedenis van de
Er wordt
wordt gesproken
gesproken over
over het
het MarMarEr
xisme, over
over W.
W. Rathenau,
Rathenau, over
over comcomxisme,
munisme
fascisme, over
over Amerika,
Amerika,
munisme en fascisme,
over
Sombart, over
over de
deNederlandse
Nederlandse
over Sombart,
sociaal-democratie,
R. K.
K. SoSosociaal-democratie, over het R.
over het
het Protestantisme
Protestantisme
lidarisme, over
lidarisme,
en
over Engeland.
Engeland. Een
Een bonte
bonte menmenen over
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geling
van visies
vlsles op
opdedeproblemen
problemen
geling van
die
vooral aan
aan elkaar
elkaar gebonden
gebonden worwordie vooral
den
doordat de
de vier
vier hoofdvragen
hoofdvragen ::
den doordat
motieven
geest, economische
economische asasmotieven en
en geest,
pecten,
structuur met
met de
debouwers
bouwers
pecten, de structuur
en
methode telkens
telkens behandeld
behandeld worworen methode
den.
Vervolgens worden
worden deze
deze hoofdhoofdden. Vervolgens
vragen theoretisch
theoretisch behandeld.
behandeld. De
De
vragen
zuiver
economische aspecten
van het
het
zuiver economische
aspecten van
ordeningsvraagstuk
den
ordeningsvraagstuktreden
treden op
op den
achtergrond
de sociologisociologiachtergrond tegenover
tegenover de
sche
aspecten. Ik
geloof dat
dat dit
dit een
een
sche aspecten.
Ik geloof
Ordening is een
een economisch
economisch
nadeel is. Ordening
vraagstuk
de eerste
eerste plaats.
plaats. Wat
Wat
vraagstuk op
op de
moet er
er geordend
geordend worden
worden ?? En wat
wat
moet
valt
er met
metordening
ordening tetebereiken
bereiken?
valt er
?
Eerst als
als wij
wij dit
dit weten
weten wordt
wordt het
het
Eerst
urgent
te onderzoeken
onderzoeken welke
welke sociosociourgent te
nodig zijn
zijn om
om deze
deze
logische krachten nodig
ordening tot
stand te
te brengen.
brengen. De
De
ordening
tot stand
schrijver
zich niet
niet geheel
geheel vrij
vrij
schrijver heeft
heeft zich
kunnen
houden van
van het
hetvooroordeel
vooroordeel
kunnen houden
aan
de economie
economie van buiten
buiten af
af doeldoelaan de
einden
leggen. Zijn
Zijn werk
werk is
is
einden op
op te
te leggen.
leerzaam,
moet het
het met
met
leerzaam, maar
maar men
men moet
kritischen geest lezen.
lezen.
kritischen
P. de
de Bruin
Bruin
R. H.
H. TAWNEY,
TAWNEY, Religion
Religion und
und FriihFrühR.
kapitalismus.
Eine historische
historische
kapitalismus. Eine
Studie.
A.Francke,
Francke, Bern,
Bern,
Studie. --- A.
1946,
332 pp.
pp.
1946, 332
Het door
door M.
M. Weber
Weberopgeworpen
opgeworpen
Het
probleem over
verhouding van de
de
probleem
over de verhouding
puriteinse moraal
en de
de kapitaliskapitalispuriteinse
moraal en
tische
gezindheid kon
den aard
aard
tische gezindheid
kon uit
uit den
der
veel beter
beter door
door een
een EngelsEngelsder zaak veel
man dan
dan door
door een
een Duitser
Duitser opgelost
opgelost
man
worden. De
veel meer
meer innerworden.
De eerste is veel
lijk met de
de geschiedenis
geschiedenis van
van zijn
zijn volk
volk
vergroeid
dus beter
beter tot
tot de
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en kan
kan dus
kern
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zaakdoordringen.
doordringen. Tawney
Tawney
kern der
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taak op
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zich genomen,
genomen, gegeheeft deze
wapend
een buitengewone
buitengewone kennis
kennis
wapend met een
van
de algemene
algemene en
en de
deeconomische
economische
van de
kennis van
zijn volk.
volk. Hij
Hij heeft
heeft de
de
kennis
van zijn
oorspronkelijke
van Weber
Weber
oorspronkelijke stellingen van
wel niet
niet geheel
geheel op
op zij
zij gezet,
gezet, maar
maar
wel
toch getoond,
getoond, voor
voor welk
welkonderdeel
onderdeel
toch
van
de puriteinse
puriteinse beweging
beweging ze opopvan de
gaat en
en met
met welke
welkemodaliteiten.
modaliteiten. De
De
schrijver beschikt
beschikt bovendien
bovendien over
over een
een
brillanten
zodat het
hetoorspronoorspronbrillanten stijl,
stijl, zodat
kelijke boek
boek Religio.n
the rise
ri8e of
of
Religion and the
capitali8me niet slechts
slechts voor
voor historici
historicicapitlsme
en economen,
economen, maar ook
ook voor
voor iederen
iederen
ontwikkelden
tegelijk ononontwikkelden mens
mens een
een tegelijk
derhoudende
leerzame lectuur
lectuur
derhoudendeen
en leerzame
vormt.
De Duitse
Duitse vertaling,
vertaling, hoe
hoe
vormt. De
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waardevol ook
Duitsers, zal
zal in
in
waardevol
ook voor
voor Duitsers,
Nederland wel
geen grote
grote verspreiverspreiNederland
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Dr. Sis HEYSTER, Het Meisje. —
De Toorts, Heemstede, 1947.
Omdat het hier een typisch vrouwelijk gedacht en uitgewerkt boek
betreft, hebben wij het oordeel van
de vrouw gevraagd. Wellicht zeer
onpaedagogisch gaven we het ter
lezing aan een intelligente eerste
jaars studente en deze vond de
schrijfster een enig mens, met wie ze
best eens zou willen praten. Want ze
voelt je zo fijn aan. Daarna vroegen
we het oordeel van een tweetal
leraressen-jeugdleidsters. De een
vond het onbegrijpelijk, hoe men zo
weinig vakkennis kon leggen in zo'n
dik boek; deze lezeres vond dat men
geen doctor in de psychologie hoefde
te zijn om dit alles neer te schrijven.
De ander is van mening dat allen,, die
met grotere meisjes in aanraking
komen (waarbij grote re jongens wel
niet ingesloten zullen zijn) veel nut
van dit boek zullen hebben.
Vooral moeders moeten dit werk
bijtijds lezen, niet pas als haar dochter zestien jaar wordt, want de moeilijkheden plegen al voor dien tijd te
komen. Alleen tegen blz. 93 en volgende maakt deze recensente bezwaar. Zij is het niet mee eens, dat
een meisje van 19 jaar niet in staat
zou zijn tot offer, bepaaldelijk ter
verzorging van de ouders met terzijdestelling van eigen leven. Moeilijkheden, zo meent zij, komen op
latere leeftijd bij alle beroepen en
roepingen.
T.
M. C. SCHOUWENAARS, De Kiesche
Waarheid, voor Ouders en ppvoeders. Uitgave Zedenadel, 1947,
196 pp.
Meer dan ooit te voren staat het
probleem der sexuele voorlichting
dicht bij het centrum van de belangstelling der opvoeders. Helaas wordt
in verschillende uitgaven dit vraagstuk iets te eenzijdig bekeken, buiten
of in zeer los verband met de totaalopvoeding tot een gezonde persoon-

lijkheid. Me j. Schouwenaars, die reeds
lang haar sporen op het gebied van
meisjes-jeugdwerk verdiend heeft, begaat deze fout niet. ik ken geen boek
op dit gebi ed , dat zo kies is, zonder
preutsigheid, dat zo fijn de psyche
van het meisje aanvoelt, dat zo christelijk is en menselijk tegelijk. Hoe
vaardig is haar moederlijke liefde
voor het opgroeiende meisje om de opvoeders te leren hun liefde praktisch
te doen zijn, de gewetens te vormen
en het ideaal van fijnvrouwelijkheid te
ontwikkelen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zowel Vlaamse als
Nederlandse moraalprofessoren hun
volle goedkeuring aan het boek hechten. Zoals de schrijfster zelf zegt
past het echter niet in handen der
jeugd, behoudens zeldzame uitzonderingen. Aan alle ouders en opvoeders,
ook aan zusters-leraressen op in- en
externaten bevelen wij het met
warmte aan.
C. Krekelberg
Frans M. OLBRECHTS, Vlaanderen
zendt zijn zonen uit. -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen. z.
j. XI 284 blz.
De Gentse ethnoloog Prof. 01brechts publiceerde de lezingen, welke
hij tijdens de bezetting heeft gehouden, om, zoals Prof, van Hamel deed
in Noord-Nederland, bij zijn volk het
gevoel van eigenwaarde levendig te
houden, door de historie te laten spreken. Hier zijn het missionarissen, ontdekkingsreizigers en diplomaten, wier
moedige en avontuurlijke daden in
verre landen vlot en verantwoord zijn
te boek gesteld. Een boek voor geleerden en eenvoudigen, voor jong en oud.
De vele illustraties zijn mooi, de taal
is nogal vlaams. De Smet (blz. 92)
heet Pieter : S. Vincentius (blz. 175)
is alleen in eigen fantasie galeislaaf
geweest en Schmidlin (blz. 256) zou
hemel en aarde in beweging brengen,
als hij zich pater hoorde noemen.
Dr. J. Tesser S. J.
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Met vaardige pen en gerijpt talent verhaalt Marie Koenen de
levensloop van Sint Lambertus, twintigste bisschop van Maastricht,
in een trant die gelukkig sterk afwijkt van de gewone hagiografieën. Zij streeft ernaar de historische werkelijkheid zo dicht
mogelijk te benaderen, en ontleent slechts bijwijlen 't een en ander
aan de legende om 't verhaal kleur en sfeer te geven. Geen
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mensen die invloed op hem uitoefenden, die met hem samenwerkten,
die door hem werden geholpen, die hem dwarsboomden en ter
dood brachten, tenslotte zijn dankbaar volk dat hem vereerde,
<:n zijn verering doorgaf aan 't nageslacht tot op onze dagen. Wie
geen trek naar heiligen-levens heeft, neme dit boek ter hand.
(Boekengids, Juli-Augustus '47. D. De Pauw O. P.)
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gevaren vanwege de ongelofelijke beginselen, welke men hier
heeft durven verkondigen. Omdat deze literatuur zeer aantrekkelijk is en wijd verspreid, is een theologisch en historisch verantwoorde oriëntatie zeer gewenst ; vandaar dat wij het wagen
in slechts enkele bladzijden, richtlijnen te geven met voorbijgaan
van talloze nuancen ( 1 ) .
I.
Drie richtingen in de vergelijkende godsdienstwetenschap.
De vergelijkende godsdienstwetenschap is een jonge wetenschap
en werd aanvankelijk uitsluitend beoefend door de liberale theologie met alle funeste gevolgen vandien. Het gebied van de laatantieke mysteriëngodsdiensten bleef geheel gesloten voor de Middeleeuwen alsook voor het humanisme. Het eerste werk, dat zich
weer ernstig met de Griekse mysteriëngodsdienst bezig houdt,
is van de Calvinist Isaac Casaubonus : Exercitationes de rebus
sacris, Genève, 1655 ; hij poogt hier het sacramentele wezen van
de katholieke Kerk als genetisch resultaat van de invloed der
antieke mysteriën te verklaren. Toen in het begin van de 10e
eeuw de beroemde Aglaophamus van Chr. A. Lobeck afrekende
met de 18e eeuwse oppervlakkige begeestering en z.g. « verlichting », welke dweepte met de Griekse kultuur, was men er spoedig
bij wezenlijke bestanddelen van de katholieke godsdienst als
nawerkingen van het antieke mysteriënwezen te verklaren ( 2 ) .
Tenslotte keerde de klassieke philologie zich nog eenmaal af van
de mysteriën ; J. J. Bachofen laat de tegenstanders der mysteriën
zeggen : « Wij willen geen theologie en zeker niet het mystieksymbolische halfdonker van een physieke onsterf eli j kheidsleer.
Deze « hogere » domheid ontkent de klassieke, frisse en heldere
denkwijze, welke ook weet stand te houden aan het graf van
vrienden » ( 3 ) . Eerst onze eeuw legde de grondslagen voor een
wetenschappelijk onderzoek der heidense mysteriën ( 4) en tegelijk ontstond ook de school van het vergelijkend godsdienstonderzoek, waarin wij drie richtingen kunnen onderscheiden.
.

.

1. Er bestaat een genetische afhankelijkheid tussen het antieke
mysteriënwezen en het opkomende Christendom, vooral de theologie van S. Paulus ( 5 ) . Het gemeenschappelijke ziet men vooral

in het begrip van de « wedergeboorte » en dat van de « navolging
(1) Voor dit artikel maakten wij een dankbaar gebruik van Hugo Rahner, Griechische
Mythen in christlicher Deutung. Gesammelte AufsS tze, Zurich, Rhein-Verlag, 1945. p. 21-72
Das christliche Mysterium und die heidnische Mysterien.
(2) Zie Fr. Nork, Der Mystagog oder Deutung der Geheimlehren und Feste der christlichen
Kirche, Leipzig 1938.
(3) J. J. Bachofen, Die Unsterblichkeitslehre der orphischen Theologie, Basel 1867.
(4) Zie o.a. de werken van Cumont, Hepding, Frazer, Wilamowitz, Kern e.a.
(5) Zie o.a. Usener, Dieterich, Reitzenstein, Bousset, Leipoldt, Loisy, e.a.
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van de cultusheld ». A. Loisy o.a. legt het wezen zowel der
Griekse mysteries als van het Christendom (zoals S. Paulus het
verkondigde) in de cultueel- rituele viering van de dood en verrijzenis van de cultusheld : « mythe et rite » stemmen met
elkaar overeen. Mythe is in het Christendom het grote drama
van de verlossing der wereld door Christus, gelijk S. Paulus het
onder de invloed van de Godmens -mythe van zijn tijd in de eenvoudige Evangelie-vertelling neerlegde. Rite is het kleine drama
van de mystieke inwijding van ieder afzonderlijk.
2. De mysteriën) eer van Odo Casel ( 1 ) . Deze leer distancieert
zich met rijk historisch wetenschappelijk materiaal van de zo
juist genoemde richting van een of andere genetische afhankelijkheid. Maar toch neemt zij als gemeenschappelijk aan de
« Kulteidos » (cultusgestalte) van het mysterie, welke zich in
schaduwen en onvolkomen maar toch op een of andere wijze
als voorafbeelding, als een paedagogie naar Christus toe, in de
antieke mysteriën uitgedrukt heeft, om dan in het Christelijk
Mysterie haar door God bewerkte voltooiing te vinden. Deze
Eidos of gestalte, waaronder beide grootheden als een geheel
beschouwd worden en in waarheid met elkander te vergelijken
zijn, is de in het mysterie altijd weer opnieuw zich voltrekkende
« cultustegenwoordigheid van de verlossingsdaad » : het verlossend werken van de stervende en verrijzende God wordt in het
later voltrekken van de mysteriënrite, boven ruimte en tijd uit,
telkens opnieuw tot werkelijkheid voor de gemeenschap der ingewijden.

3. De derde richting maakt onderscheid tussen het ontstaan
van de fundamentele christelijke stellingen, zoals deze bij S.
Paulus en de oudchristelijke schrijvers gevonden worden, en het
contact van het latere, volledig tot ontwikkeling gekomen Christendom met de eveneens eerst later (d.i. pas vanaf de 2e eeuw
na Christus) tot volle ontplooiing gekomen laatantieke mysteriën.
Verder maakt zij onderscheid tussen afhankelijkheid in genetische
zin en afhankelijkheid van aanpassing : wanneer Paulus of ook
de cultus vormende Kerkvaders van de 3e en 4e eeuw woorden,
beelden, gebaren uit de wereld der mysteriën overnemen, doen
zij dit niet als zoekenden maar als bezittenden, niet om de zaak
maar om het kleed te vormen. Aldus nivelleert men het Christendom niet door het als een genetisch of phaenomenologisch resul(1) Odo Casel, Das christliche Kultusmysterium, 2. Aufl. Regensburg 1935. Verder vele
artikelen in Jahrbuch fair Liturgiewissenschaft en andere werken. G. Stlhngen, Symbol und
Wirklichkeit im Kultmysterium, Bonn 1937.
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het rationalisme van de Stoa het overgeleverde geloof aan de
goden ondermijnden, des te angstiger vluchtte de laatgriekse
mens binnen de grenzen der mysteriënculten. De vroomheid
wordt warmer maar ook oververhit ; men grijpt om het nieuwe
uit te drukken terug naar het vermeende oeroude, naar Orpheus
en Pythagoras. Toen de muren door Alexander opengebroken
waren, stroomden de niet-Griekse mysteriënculten van het Oosten binnen ; de zwarte fetischsteen van de Magna Mater verhuist uit Pessinunt naar Rome, deze volgt de milde Isis der
Ptolemaeërs, en overal wenen de vrome vrouwen om de gestorven
Adonis. Tevergeefs komt hiertegen het bezonnen Griekendom in
verzet, tevergeefs het nuchtere Rome van de republiek. Want al
deze vreemde culten beantwoorden beter aan de religieuze behoeften van de mens dan de officiële cultus der nationale goden.
Dit proces van de mysterisering van de hellenistische vroomheid is op het ogenblik van de christelijke ti j dwende nog niet
tot een einde gekomen, ja zelfs nog niet op volle gang. Vóór de
2e eeuw na Christus spreken wij het best over « mysteriënsf eer

».

Het is de tijd van het zoeken naar godsdienst-Ersatz, levenstroost
en verzekering van het hiernamaals. De werkkring der eigenlijke
mysterie-inwijdingen is nog altijd zeer beperkt en zit vast aan
kringen en uitverkoren plaatsen, waaraan zij gebonden blijven.
Vanaf de 2e eeuw na Christus wordt dit anders.
Gelijk de philosophie steeds meer tot een henotheïsme met neoplatoonse kleur
wordt, zo vormt zich uit het vrome voelen en streven een toestand, welke men de « laatantieke dogmatische Koinè » heeft genoemd ( 1 ) . Deze is een solair pantheïsme met als kern de opgang
van de heilzoekende ziel langs lunaire wegen naar een zalig hiernamaals, dat nu niet meer in een onderaardse Hades gedacht
wordt maar in een astraal-hemels hierboven. Deze geesteshouding
heeft zich meester gemaakt van alle tot nu toe bestaande vormen
van mysteriëncultus om daarin te vinden, wat reeds Cicero in
hen zocht : « In deze wijdingen erkennen wij de grondslagen
van het leven en wij leren niet enkel vrolijk te leven maar ook
met meer hoop te sterven » ( 2 ) . Zo verliezen de afzonderlijke
mysteriën langzaam hun eigen karakter en ontstaan de z.g. « verzamelmysteriën » ( 3 ) , waarin iedereen van de mysteriënspi j s kan
nippen en proeven. Voorbeelden zijn de Mithrasliturgie en de
« koninklijke weg » van Philo.
Zo staat dan in de 3e eeuw
antieke mysteriënwezen voor ons ;

en niet vroeger -- het laat-

dit is zijn gestalte, zoals wij

(1) K. Ømm, Das antike Heidentum, p. 306s.
(2) Cicero, De legibus II, 14, 36.
(3) A. J. Festugière, L'idéal religieux des Grecs et 1'Evangile, Paris 1932.
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die uit een menigte van getuigenissen, die ons nu
en niet
vroeger
uit antieke en christelijke berichten ten dienste staan,
kunnen reconstrueren. De grondbeginselen van dit laatantieke
mysteriënwezen zijn de volgende :
1. Alle mysteriën is vanaf hun oertijd bijgebleven de moedergod-idee ; het zijn culten van een moedergodreligie, waarin de
goddelijke vrouw en haar mannelijke gezel het middelpunt vormen. Een oorspronkelijk landelijk gebruik wordt verdicht tot
een cultuslegende en deze wederom tot een mysteriënrite ; de
ingewijden worden deelachtig aan de krachten van de godheid.
Oorspronkelijk zijn deze mysteriën vegetatie-culten, vruchtbaarheidsriten ; de grote moeder is de afbeelding van de altijd nieuw
ontspringende en alles barende natuurkracht. In het jaarlijks
opleven en sterven van de natuur, in het groeien en afsterven
der levende wezens, doorschouwt de mens der mysteriën iets,
wat daarachter ligt : het « symbool » van het natuurgebeuren
is voor hem slechts de helft van de realiteit ; de andere daaraan
passende helft ligt in het hiernamaals, boven het sterven uit.
Het staat vast, dat zich reeds heel vroeg aan de mystieke riten
van de vegetatiecultus verwachtingen naar het hiernamaals vastgeknoopt hebben, en de goden van de wasdom zijn meestal ook
de goden der doden. Zo wordt het oeroude mysterie, nadat de
Griekse geest het gelouterd heeft, tot een geheim van het raadselachtige leven zonder meer, tot een wijding van de altijd nieuw
leven telende familieketting, tot een wijding van de toekomsttelende geslachtsdrift, gezien en meegeleefd in het eenvoudige
symbool van de stervende en verrijzende natuur. Alle leven ontspringt uit de moederschoot der aarde, alles keert tot haar terug,
en het graf is wederom de veilige schoot van nieuw leven, zegt
Euripides. Zo blijft dus het diepste van deze mysteriën besloten
binnen de ondoorbroken ring van het natuurlijke leven : het is
het « natuurlijke mysterie ».
2. De mysteriën zijn een gevoelsgodsdienst ; zij wenden zich
niet tot het denkende of zelfs tobbende verstand van de vrome,
zij zijn geen « leer » en geen « dogma », maar keren zich tot het
vroom-duistere gevoel, j a in zekere vormen zelfs tot de zenuwen
van de ingewijden.
Toch moeten wij de schildering van opwindende mysteriënberichten voorzichtig beoordelen ; zij zijn dikwijls literaire opmaak en handelen meestal over de z.g. « verzamelmysteriën ».
Hiertoe behoort ook de beroemde beschrijving, welke Plutarchus
van een mysteriënwijding geeft : « Eerst ronddwalen en moei-
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verborgen Mysterie van de Byzantijnse ritus : welk een verandering in de levende eenheid van hetzelfde Geloof ! Hier moet
men behoedzaam afzonderen en onderscheid maken, m.a.w. de
eeuwen op hun plaats laten. Men kan, om een voorbeeld te noemen, het zogenaamde karakter van de in de Doop zich voltrekkende Mimemis van de gestorven en verrezen Christus, gelijk
S. Paulus in de Romeinenbrief leert, niet woordelijk uit S. Cyril
lus van Jerusalem halen, en men mag de Pseudo-Areopagiet met
zijn laatgriekse mysteriëntaal toch niet heimelijk op de areopaag
van S. Paulus plaatsen. Wij moeten dus onderscheid maken
tussen :

1. Het oerchristendom ( le-2e eeuw), voor alles gevormd door
de theologie van S. Paulus en optredend in een wereld, welke
leefde in de « mysteriënsfeer ». Het is daarom onmogelijk te
bepalen tegen welk mysterie S. Paulus in zijn brief aan de Colossensen schrijft, of welk mysterie de beslissende « bron » is voor
de leer van de Romeinenbrief of de eerste brief van S. Petrus.
Toch kan men bij S. Paulus en ook bij S. Ignatius en in andere
oudchristelijke geschriften niet een aanpassend ingaan op een
getemperd soort van mysteriëntaal ontkennen.
2. De 3e eeuw is niet slechts de tijd van intense mysterisering
van het gehele laatantieke denken en de tijd van de inlijving der
mysteriën in de neoplatoonse theosophie en mystiek, tegelijkertijd vormt zich ook de theologie en cultus van de Kerk tot een
en pas hier
stevig geheel. Nu
komt het tot onmiddellijke
uitspraken tussen mysteriën en Christendom. De apologeten en
vooral Tertullianus bestrijden de mysteriën als « duivelse nadperi j en » van de christelijke waarheid, de bestrijders van de
voortwoekerende gnosis vermelden, hoe de theurgen van de nieuwe
leer het Christendom vermengen met mythen en riten van de
mysteriën, de theologen en vooral S. Clemens van Alexandrië
beginnen aan de Griekse mens het Mysterie van de Logos te
tonen in beelden, die hun vertrouwd zijn. En door hun theologische taal is het Griekse Christendom voor altijd gevormd geworden langzaam wordt vanuit Alexandrië een zekere mysteriën
terminologie in het kerkelijk spraakgebruik ingevoerd. In deze
periode is zowel uit afwerende apologetiek alsook uit adaptatie vee l
mysteriën-goed in het Christendom binnengedrongen.

.

3. De 4e-5e eeuw is de tijd van de beslissende organische vorming van de Kerk en tegelijk de vervalperiode der allemansmysteriën. Deze zijn nu, ondanks de reactie van keizer Julianus,
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geen levende tegenstander meer. Aan de zijde van het zegevierende Christendom valt nu een, men zou bijna zeggen gemanineerde, mysteriënterminologie te constateren, waarin een menigte
van uitdrukkingen, een geheimdiscipline en veel liturgisch handelen overgenomen wordt. Wij denken hier aan de PseudoAreopagiet met zijn voor de Byzantijnse toekomst gewichtige
spreekwijze. Maar reeds voor hem horen wij S. Joannes Chrysostomus preken over de « ijzingwekkende en huiveringwekkende
mysteriën », en bij de zo belangrijke verandering der liturgische
vormen, welke wij uit de z.g. Apostolische Constituties of uit
S. Basilius kunnen aflezen, wordt tastbaar, hoe zich Hellenisme
langzaam verandert in Byzantinisme : juist in dit proces gaan
ook de laatste erfstukken uit de schat der mysteriën in christelijk
bezit over, om daar in een geheel andere zin nieuwe glans te
kri j gen.
Wij begrijpen nu de schitterende woorden, welke S. Clemens
van Alexandrië spreekt tot de Griekse mens : « Kom, gij bedrogen mens, niet op Thyrsos gesteund, niet meer met Efeu
bekranst ! Werp de voorhoofdsband weg, werp het hertenvel weg,
word nuchter ! Ik wil U de Logos tonen en de mysteriën van de
Logos, en ik wil ze U verklaren in de beelden, welke U vertrouwd
zijn. Hier is de door God beminde berg, niet meer gelijk de

Kithairon een schouwplaats van tragedies, maar gewijd aan de
drama's der waarheid... 0 hoe waarlijk heilig zijn deze mysteries, hoe zuiver is dit licht ! Heilig word ik, daar ik in de Mysteriën ingewijd ben. De Heer onthult de heilige tekens, want
Hij zelf is de Hierophant. En met de engelen zult gij eens de
reien dansen om de ongeschapen en onvergankelijke en waarlijk
enige God en Gods Logos stemt in met onze lofliederen » ( 1 ) .
Al moeten wij volledig toegeven, dat het Christendom veel
mysteriën-goed overgenomen heeft, toch staat de inhoud van het
Christus-mysterie lijnrecht tegenover de antieke mysteriënculten.
Dezelfde S. Clemens van Alexandrië, die zoveel mysteriën-goed
overgenomen heeft, geeft dit radicale verschil in de meest duidelijke woorden aan : « Moet ik U nu ook de mysteriën optellen ?
ik wil hun geheimen niet uiteenrafelen, zoals Alcibiades dat
gedaan zou hebben. Maar ik wil, geleid door de Logos van de
waarheid, heel duidelijk de in hen verborgen dwaasheid onthullen ». En als hij dan in een beroemd hoofdstuk de voornaamste
cultusmysteriën beschreven heeft, gaat hij door : « Dat zijn dus
de mysteriën der goddelozen. Goddeloos noem ik terecht degenen,
(1) 8. Clemens van Alexandrië, Protreptíkos Ø, 119, 1 -- 120, 2. (GCS I p. 84, 4-29).
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Economische Vooruitzichten
van den Middenstand
door Prof. Dr K. PINXTEN

Alvorens de toekomstproblemen van den Middenstand in de
nationale en internationale economie te onderzoeken, past het
vooraf duidelijk te omschrijven wat er door middenstand verstaan
wordt, en welke toekomst we eigenlijk op het oog hebben. Het
heden ten dage zo vaak gebruikte woord « middenstand » heeft
geen scherp omlijnde betekenis. Zelfs zijn er die zich afvragen
of wij den middenstand niet eerder onder de sociologische kategorie van de klasse dan onder die van den stand moeten rekenen.
0.i. zouden we echter den middenstand te kort doen, indien we
hem niet rangschikten onder de standen, en wel onder de rangstanden, d.w.z. de culturele standen, en zelfs bij de leidende
rangstanden. In deze opvatting steunt het specifieke onderscheid
van den middenstand niet op het bezit, zoals Hentzen het zich
voorstelt, maar wel op het uitoefenen van eenzelfde beroep, zoals
Koenraadt en Mesner het opvatten, als ook op de gemeenschap
van eenzelfde cultuur- en beschavingspeil. We overschrijden bijgevolg de grenzen van de economische beroepsbezigheid en zien
Øe middenstand als een integrerend deel van de gehele maatschappelijke structuur.
In het gewone spraakgebruik heeft het begrip een andere
betekenis en wordt de middenstand beschouwd als een klasse,
als een economische machtsklasse en zelfs als een sociaal economische strijdklasse. De eerste opvatting steunt op het inkomen
of het bezit, maar zonder het klassebewustzijn er bij te betrekken, de andere op het doel en sluit het bedoelde bewustzijn wel
in. Van deze opvatting, welke het begrip middenstand beperkt
en enigszins uitholt, zijn wij geen voorstander, en we steunen hierbij op I) et hoge gezag van de pauselijke encyclieken, o.a. Quadragesimo anno en Divini Redemptoris, evenals op het gezag van
vele bekende sociologen, als Koenraadt, Weve, Weber, Spann e.a.
Het is trouwens de middenstand neerhalen hem als een strijdklasse
te beschouwen, om het even of zij strijdt voor een particulier
groepenbelang, of dat zij in het gelid wordt gesteld in het gevecht,
Fiat volgens het verwerpelijk marxistisch klassentri j dbeginsel tus-
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sen de zogenaamde bezittende en niet bezittende klassen zou moeten worden uitgevochten. De christelijke solidariteitsgedachte,
een loot van de grote leer van Christus over het Mystiek Lichaam,
gaat nooit uit van de strijd en heeft nooit strijd als doel.
Nu het onderscheid tussen stand en klasse in het kort is aangeduid, willen wij er verder op wijzen, dat wij de voorkeur geven
aan de verticale indeling van de sociaal-economische structuur
boven de horizontale. Hieruit vloeit voort, dat de middenstand,
naast een groep uit de distribuerende handel, ook groepen van
producerende, werkgevende en werknemende personen omsluit.
In deze uiteenzetting beperken we ons echter tot de groep uit
de distribuerende handel en zouden deze willen omschrijven als
de groep van personen, die in het economische proces de productieve verdelingsfunctie waarnemen.
Deze definitie steunt niet op het bezit, maar op de functie
van deze bepaalde groep. Wij noemen haar sociaal economisch,
omdat iedere economische functie steeds moet gedacht worden
hetgeen
in verband met haar sociale betekenis, en productief,
om het verwijt van
overigens ieder economist zal toegeven
het zogenaamde parasitisme van de tussenpersonen tegemoet te
komen. Dit parasitisme kan overigens zowel in de organen der
distribuerende handel als in de andere productiegroepen een
werkelijkheid zijn. Het komt voor van af het ogenblik, dat een
economische handeling irrationeel of oneconomisch geschiedt,
d.w.z. in strijd met het economisch motief. Aldus zijn een overbezetting van de distribuerende diensten of ook een inrichting
van verdelingsorganismen voor onredelijke behoeften oneconomisch te noemen.
Indien we nu gaan spreken van de toekomstperspectieven van
den aldus bepaalde middenstand, dan hebben wij hier alleen de
min of meer verwijderde toekomst op het oog, waarheen, naar
onze mening, de middenstand noodzakelijkerwijze evolueert ; niet
de onmiddellijke toekomst, noch de oplossing van de actuele
dringende middenstandsvraagstukken. Deze hebben een zwaar
geladen inhoud gekregen, die o.i. meer van politieke dan van
economische aard is, en worden daarom zo hartstochtelijk omstreden. Wij willen in alle vrijmoedigheid getuigen, dat wij er
van afzien in deze een standpunt in te nemen. Alleen wensen
we hierover het volgende te zeggen : wij horen nu, zoals trouwens voor den oorlog, bittere klachten van drie belangrijke standsgroepen. Het is overbekend, dat de boeren hun toestand als benard
voorstellen en scherpe aanklachten slingeren tegen de thans gevoerde landbouwpolitiek. Zij komt hen voor als een ongeregeld
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dirigisme, dat op betwistbare kostprijsberekeningen steunt, als
een ondragelijk mengsel van te strakke leiding op één gebied
en nadelige vrijheid op een ander. Anderzijds lazen wij onlangs
in de arbeiderspers : « De arbeider kent de moeilijkheden van
zijn leven. Hij voelt ze onmiddellijk en hard aan. Hij merkt op,
dat rondom hem de fortuinen opgestapeld worden en de weelde
stijgt. Hij ervaart het levendig besef, dat hij onrechtvaardig
behandeld wordt en dat hij omzeggens alleen de last van de
economische nood moet dragen. Indien hij gelijk heeft, dan
moet deze toestand veranderen en daarvoor moeten de wraakroepende winstmarges afgeschaft worden. » En verder : « Tien
of vijftien procent van de eerlijke en goedbedeelde distributiebedrijven zouden volstaan, nu de grootste schaarste voorbij is,
om de minder kieskeurige handelaars voor de keuze te stellen
hun practi j ken op te geven of hun clientele te verliezen. »
De distribuerende middenstand blijft echter niet ten achter.
Hij klaagt over de overdreven belastingen, die gezien de officiële
tarieven en vastgestelde prijzen geen winst meer overlaten, over
de wederrechtelijke praktijken van de prijzencontrole, over de
sociale ongelijkheid, over de verwaarlozing van hun belange n
door de openbare machten.
Wanneer wij nu alles bij elkaar nemen, dringt zich de conclusie op, dat objectief aan al deze beschouwingen de gepaste
aandacht moet geschonken worden. Het zal wel waar zijn, dat
alle volksgroepen de verarming van de nationale economie op
zich voelen drukken, maar zij moeten tevens genoeg staatsburgerzin en solidariteitsgevoelen aan de dag leggen om in volle
tucht hun aandeel in het offer voor de economische wederopbouw
van het land op zich te nemen. Het onderzoek dat we hier op
het oog hebben gaat echter niet over de onmiddellijke problemen
en moeilijkheden van de middenstand, maar over zijn toekomstmogelijkheden in de algemene evolutie van het economisch leven.
In een eerste deel zullen we trachten de algemene kenmerken
van deze evolutie te schetsen om daarna de gevolgen hiervan op
de distribuerende handel na te gaan.

.

De arbeidsverdeling en de distribuering.

De economische structuur heeft zich in de loop der tijden
ontwikkeld dank zij de arbeidsverdeling, waaraan ook de distribuerings-functie haar ontstaan te danken heeft. De eerste vorm
van arbeidsverdeling was de horizontale : de man had een andere
economische taak dan de vrouw. In Athene en te Sparta specialiseerden zich zeer vroeg de « politikoi » in hun politieke functie.
Dit was ook een vorm van arbeidsverdeling. De Griekse maat-
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schappij was trouwens in verdere groepen ingedeeld : landbouwers, handelaars en loontrekkers, naast militairen en regeerders.
Dichter bij ons staat A. Smith, die een scherp licht op de arbeidsverdeling geworpen heeft. Hij heeft er op gewezen, dat sedert
1775 de bezigheden van de arbeiders tot in het oneindige verdeeld werden binnen de ondernemingen. Hij had bijgevolg de
vertikale arbeidsverdeling op het oog. In de moderne economie
heeft de arbeidsverdeling haar evolutie voortgezet. Niet alleen
had zij als gevolg, dat de producent zijn eigen producten niet
meer verbruikt, maar zelfs dat hij vaak niets verteert van wat
hij voortbrengt, en niets meer voortbrengt van wat hij verteert.
Bovendien heeft zij een territoriale vorm aangenomen, zodat
bepaalde streken en zelfs bepaalde landen zich in een bepaalde
productie hebben gespecialiseerd. De bewegelijkheid van de pro{ductiefactoren, voornamelijk van het kapitaal onder den vorm
van aandelen, heeft hoofdzakelijk hiertoe bijgedragen. De goederenruil nam daardoor sterk toe en mede door de steeds verbeterde transport-economie vloeit de goederenstroom over de staatsgrenzen heen.
Het kan wel voorkomen, dat op het nationale of het internationale plan het ruilverkeer belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt wordt. Deze toestand moet echter steeds als abnormaal
beschouwd worden, en bijgevolg als iets van tijdelijke aard.
Abnormaal, omdat hij ingaat tegen de wetmatige evolutie van
de wordende economie, die o.m. steunt op twee essentiële elementen : de arbeidsverdeling en de rationalisatie. De arbeidsverdeling
en de goederenruil, die er noodzakelijkerwijze uit voorkomt, afschaffen of terugdringen is . , in principe de negatie zelf van . de
economische ontwikkeling. De arbeidsverdeling is een blijvende
factor, die ook de distribuerende handel mogelijk en noodzakelijk maakt. Zij is er de grondslag van en haar vorm wordt
bepaald door de economische structuur.
De economische structuur bepaalt den vorm van de distribuerende
handel.

Het lijkt overbodig de geschiedenis van de economische structuur en de daarmee verbonden vorm van de distribuerende handel
van de vroegst bekende tijden af te verfilmen. Van groter betekenis voor het begrip van deze evolutie der economie in onze
tijd blijken de middeleeuwen te zijn, omdat zij in feite het thans
wordend economisch regime en de groeiende sociaal-economische
opvattingen beïnvloeden. « L'histoire se répète » : we constateren
het feit zonder het te willen beoordelen. Met betrekking tot de
-corporatieve middeleeuwen moge het volstaan er op te : wijzen,
-
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dat naast de productiereglementering een stricte handelsreglementering van kracht was. Zij sloeg niet alleen op de vereiste
hoedanigheden en de licentie om het beroep uit te oefenen, maar
ook op de waarborg van de kwaliteit en op de prijzen. De reglementering van de afzet was mogelijk ingevolge het bestaan van
de halle. De tijd en de plaats voor den verkoop waren bepaald,
zodat oneerlijke handel haast onmogelijk was. Voeg daaraan toe,
dat in de prijzenstructuur de wet van vraag en aanbod niet
werkte, en dat het aanlokken van klanten evenals het prijzen van
de waar verboden was. De stramheid van het middeleeuws economisch systeem verwekte de reactie van de vrijheidsdrang, die
de voorwaarde en de grondslag van het kapitalistisch systeem
geworden is.
De economie van het vrije ruilverkeer werd gedragen door de
drievoudige vrijheid van productie, verdeling en consumptie. Haar
fundamentele elementen waren het eigen belang en het privaat
initiatief, waarop de vrije mededinging geënt was. De volmaakte
economische doelmatigheid van het vrije concurrentiebeginsel werd
tot dogma verheven. Deze opvattingen lagen voor de hand, omdat
de economie functioneel en niet finaal gezien werd : de wetenschappelijke zowel als de practische belangstelling ging uitsluitend naar de productie en de consumptie, d.w.z. de eigenlijke
maatschappelijke welvaart, werd over het hoofd gezien.
Het is hier niet de plaats om het zgn. kapitalisme in zijn leerstellingen en feitelijke vorm aan de kritiek te onderwerpen. In
het kort weze gezegd, dat de liberale economische leer de toets
van de kritiek blijkt te kunnen doorstaan en dat bijgevolg
de sociaal-economische welvaart het behoud van de fundamentele
beginselen er van vergt, maar dat de liberale economie zelf
onder de beoordeling bezwijkt, niet alleen van sociaal maar ook
van economisch standpunt uit, en de val van het leerstellige economische liberalisme met zich heeft medegebracht. Ook worden
op het einde van de vorige eeuw en in het begin der twintigste
de symptomen zichtbaar van wat W. Sombart ( 1 ) het laatkapitalisme heeft genoemd, d.i. een gedaanteverwisseling van het
zgn. klassiek kapitalistisch stelsel.
In de kapitalistische maatschappij domineerde het beginsel der
vrijheid en der economische zelfverantwoordelijkheid. De economie steunde bijgevolg in overwegende mate op de vrije prijzenvorming en de economische leiding speelde een secundaire
rol. De vrije concurrentie gold als het primaire ordenend beginsel,
(1) W. SOMBART, Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des
gesamteuropaischen Wirtschaftsleben von seinen Anfitngens bis zur Gegenwart, München
and Leipzig, 1922.
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hetwelk naar deze opvatting, automatisch tot economische harmonie en welvaart voert. In de individualistische opvatting van
toen werd immers algemeen aanvaard, dat de gemeenschap slechts
een conglomeraat van individuen is, en dus logisch ook dat de
som van de individuele welvaartsstrevingen de volkswelvaart uitmaakt. Niets is echter minder waar, omdat de gemeenschap een
zelfstandigheid is, onderscheiden van de individuele wezens, die
haar samenstellen en het algemeen welzijn in wezen van de
individuele welvaart verschilt. Het is dan ook gebleken, dat de
zich ophopende stoffelijke goederen ten spijt de algemene volkswelvaart, d.i. het welzijn van het grootst mogelijk aantal leden
der volksgemeenschap, niet gelijktijdig groeide.
Het beginsel der vrije mededinging is overigens zeer wankel.
Het berust op een illusie : men meent, dat het een realiteit is,
die de gehele economie beheerst, en in feite treft men nooit een
zuivere concretisering van een bepaald economisch structuurtype
aan, doch steeds een vermengde vorm, waarin een bepaald structuurelement als overheersend voorkomt. Vervolgens dient de vrije
mededinging niet alleen vrij maar ook eerlijk te zijn en doelmatig
de volkswelvaart te dienen. Wanneer zij tot machtsmisbruik leidt
hindert zij het normale spel van de economische krachten en
werkt zij oneconomisch. Niet het economisch optimale maar het
individueel voordelige wordt bereikt, ten koste van een gezonde
productie, van rechtvaardige prijzen en van een redelijke inkomstenverdeling. Op het gevaarlijk spel van de vrijheid heeft men
dikwijls gewezen in verband met godsdienst, politiek en andere
gemeenschapsbelevenissen. Ook in het economische is de vrijheid,
hoe gezond ook in haar wezen, gevaarlijk in haar toepassing. In
elk geval mag men in de economie de vrijheid niet vereenzelvigen met het atomisme, alsof de mensengemeenschap als het ware
uit atomen ware samengesteld, waarvan ieder naar eigen stoffelijke welvaart streeft zonder zich om de andere te bekommeren.
In de laatste decenniën en vooral na den eersten oorlog, en
nog meer speciaal onder en na het tweede wereldconflict werd
het beginsel van de vrijheid in zijn absolute en atomaire toepassing op de economie door de samentrekking van de economische
krachten en door de overheidsleiding beperkt. Door de evolutie
van de maatschappelijke structuur in de laatkapitalistische periode
werd het economisch atomisme definitief overwonnen. In de
sector van de productie en op de arbeidsmarkt heeft men gestreefd naar en is men overgegaan tot samenwerking. In de sector der consumptie is het aanbod, althans dat van de omvormingsnijverheid geconcentreerd. Alleen op de consumptiemarkt is de

VOORUITZICHTEN VAN DEN MIDDENSTAND

355

vraag zowel van de organen van de distribuerende handel als
van den verbruiker vooralsnog individueel.
Het feit van de groeiende samenwerking moge even worden
toegelicht. Indien wij ons de vraag stellen of die samenwerkingstendens als een normaal economisch verschijnsel moet worden
beschouwd, eerder als een politieke gebeurtenis, dan moeten wij,
èn van ontologisch èn van economisch standpunt uit, bevestigend antwoorden. « De samenwerking wordt door de natuur
afgedwongen, omdat zij zich niet door de natuur van een enkeling laat bewegen of omdat eenzelfde ding in verschillende phasen
bewerkt moet worden om een bruikbaarheid te leveren » ( 1) .
De samenwerking groeit uit de beginselen van de orde der natuur. De ontologische basis ligt hierin, dat het wezen van de mens
hem tot gemeenschap met anderen dringt, en niet alleen in het
maatschappelijke maar ook in het economische komt deze natuurdrang tot uiting.
Men kan bovendien een rationele en positief-economische grond,lag van de samenwerking ontdekken. De eerste, de rationele,
valt samen met het economisch motief, dat leidt naar de samenkoppeling der economische krachten, (krachtenparallelogram) om
door georganiseerde en geconcentreerde bedrijven tot toenemende
meeropbrengst en volmaakter concurrentievermogen te komen.
De tweede of positieve grondslag ligt in de technische evolutie.
Hoe men de bedrijfsconcentratie ook verklare : door de proportioneel stijgende vaste kosten of door drang naar verweer tegen
wurgende concurrentie, deze concentratie werd in de moderne
economie alleszins samen met de technische evolutie doorgevoerd.
In trust, kartels, koncerns, pools e.a. hebben de producenten gemeenschap gevormd om onder elkaar de concurrentiestrijd uit te
sluiten en tegenover derden, concurrenten, arbeiders, verbruikers,
hun concurrentieverhouding te versterken. In de solidariteit vonden zij hun economische macht.
Hunnerzijds hebben de arbeiders machtsversterking gezocht in
de concentratie, waarvan de voorlopige vorm het syndicalisme is,
die echter na de strijdperiode op de arbeidsmarkt in een georganiseerde complementaire groep zal worden omgezet. Tegenover
de monopolie-aanvraag naar arbeidskrachten hebben de werknemers aldus het monopolie-aanbod kunnen stellen. Exponenten
van deze toestand waren o.a. de collectieve arbeidsovereenkomsten
en thans de Nationale Conferentie van den Arbeid. Wat de concentratie van de arbeidersmassa betreft, zij er nu reeds op gewezen, dat zij zich uiteraard niet beperkt tot de arbeidsmarkt met
(1) Dr de BRUIN, Economie, Maaseik, 1946, blz. 168.
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dere scherpte aan. Het toenemen van de economische leiding mag
ons noch verwonderen noch uit het lood slaan. Principieel moet
o.i. de stelling verdedigd worden, dat de staat allereerst de fundamentele factor is der rationaliteit in de economische ordening,
en op de tweede plaats een subsidiaire taak te vervullen heeft.
Hiermede bedoelen wij, dat de Overheid de essentiële en primaire
functie heeft, de spontane en tegelijk vrij gewilde orde der menselijke samenleving te leiden en te besturen. Deze hier bedoelde
orde impliceert het verwerpen van het beginsel van atomisme
én het eerbiedigen van de menselijke persoonlijkheid in het
maatschappelijk verband ( 1 ) . Het principe van de economische
leiding komt ons dus als aanvaardbaar en zelfs als grondslag
van orde voor, de toepassing ervan in de economie moet ons niet
afschrikken. Zij is te verzoenen met de zelfstandigheid en de
vrijheid van de individuen. Het feit van de toenemende economische leiding is bovendien een natuurlijk gevolg van de structuurwijziging in de economie en verschijnt dus als een economische realiteit en zelfs als een economische imperatief, daar zij
geboren is uit de economische evolutie. De ontwikkeling van de
economische leiding moet ons bijgevolg niet verwonderen. Het
is wijzer dit feit te aanvaarden dan in botsing te komen met de
realiteit door willekeurig de genesis van de economische leiding
te construeren op toevallige en extra economische d.i. inz. sociale
en politieke grondvesten. Economie is noch verbeelding noch
gevoel, zij is realiteit, harde aan wetmatigheid gebonden realiteit.
De oorsprong van de economische leiding is dus noch toevallig
noch willekeurig te noemen. Het kan de opvatting van sommigen
zijn, dat de nood der arbeidersbevolking de enige drijfveer is
geweest van de toenemende overheidsbemoeienis. Het phenomeen
van de economische leiding is echter naar onze opvatting niet
alleen een sociologisch, maar een normaal economisch verschijnsel. Enerzijds is er de fundamentele oorzaak, dat de bovengeschetste machtsgroeperingen het normale spel van de economische krachten van buiten uit en om andere dan economische
redenen beïnvloeden. Deze meta-economische situatie van de economie kan alleen door positief ingrijpen van buiten tot evenwicht
gebracht worden. Op de onderscheiden markten worden de machtsv erhoudingen zodanig ongelijk, dat de economische leiding nodig
blijkt om het evenwicht van economische krachten te behouden.
Anderzijds is de grondige wijziging van de economische structuur, vooral onder en na den oorlog, aanleiding geweest tot en
(1) Hierover kunnen

o. m.

gelezen worden : Quadragesimo

.

Anno ; Divini Redemptoris ;

W. KOENRAADT en M. van CALL, Handboek der Maatschappijleer, II, bl. z1 en 121 vv. ;
de BRUIN, Economie, blz. 27 vv. 212 vv.
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als rechtvaardiging opgevat van het staatsinterventionisme : wijzigingen in de Europese territoriale verhoudingen, omschakeling
van oorlogseconomie naar vredeseconomie en omgekeerd, oplevend nationalisme met al zijn economische nevenverschijnselen,
schommelingen van monetaire en commerciële internationale verhoudingen e.a. Dergelijke bruusk optredende en werkende factoren van de economische dynamica brengen de noodzakelijkheid
mede van voortdurende aanpassing in het economische organisme ( 1 ) .
De inwendige krachten van de e conomie bleken niet bij machte
om de aanpassing op gepaste tijd en wijze door te voeren. Meer
en meer bleek hier een bijzondere taak voor de overheid weggelegd. Vandaar dat het staatsinterventionisme overal toenam en
zich o.m. uitstrekte tot de voorziening in de zich steeds uitbreidende behoeften, tot de prijsvorming, tot de verdelingspolitiek
(armenzorg, werklozensteun, belastings- en inkomsten politiek,
monetaire politiek) . De groeiende staatstussenkomst moet ons
Øan ook niet verrassen. Gesteld dat de economische machtscontentratie tot evenwicht moet worden gebracht en dat door economische leiding, dan moet deze leiding ofwel door de beroepsstanden ofwel autoritair door de staatsoverheid ingevoerd en
uitgeoefend worden. Beide organen lijken ons in deze complementair : naarmate het ene zijn rol inperkt, breidt die van het
andere zich uit.
Uit dit overigens onvolledig overzicht moge blijken, dat het
kapitalistisch regime en het volkomen individualisme op zijn beurt
een reactie hebben teweeggebracht. Het laatkapitalisme kan niet
meer als een vrij stelsel gekenmerkt worden. De vrijheid van
productie, van verdeling en consumptie is ingeperkt door de
machtsconcentratie van de economische partijen, door de monopolies. Ook de overheid, de economische leiding, vervult een rol,
die aanzienlijk belangrijker is dan in de kapitalistische periode.
Het standpunt van de uitsluitend supplementaire, negatieve rol
van de staatsoverheid is verlaten, en aan de staat wordt een
essentiële leidingsfunctie in het economische leven toegekend.
Het laat kapitalistische stelsel is echter evenmin een regime
van gebondenheid, want de prijsvorming speelt nog een essentiële rol en de economische leiding bekleedt niet de voornaamste
plaats. Het is een mengvorm, waarbij de vrijheid nog overheerst
en waarbij niet moet gesproken worden van dirigisme, maar
van interventionisme. De strekking naar een of andere vorm
(1) Dr R. :F. M. van den BRINK, Maatschappijstructuur en werkgelegenheid. Utrecht en
Nijmegen, N4, .blz. 55 vv.
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van dirigisme tekent zich meer en meer af, strekking die h aar
oorsprong vindt in de thans heersende economische dictatuur,
die iedereen het ademen kan beletten, ket kind van de ongebreidelde concurrentie. Deze heeft n.l. zichzelf gedood en daardoor
de plaats open gemaakt voor de economische dictatuur.
Volledigheidshalve moge er op gewezen worden, dat thans meer
dan ooit de evolutie van de economische structuur door de groeiende gedachte van gemeenschapszin wordt bevorderd. Ze is dus
niet alleen een gevolg van de competitie tussen vrije volkshuishouding en « geleide economie », maar tevens in de sociale orde tussen
individualisme en gemeenschapszin. Het probleem van de verhouding tussen individu en gemeenschap is hoofdzakelijk van
philosophische en meer bepaald van maatschappelijke philosophische aard ( 1 ). De meest radicale stelling is die van de totalitaire staatsopvattingen. Andere uitingen van het collectivisme
vinden we in het staatssocialisme, in parastatale instellingen, in
de nationalisatie, in de planeconomie met als doel de algemene
volkswelvaart. De sociale en economische opvattingen staan heden
ten dage zo sterk in het teken van de gemeenschapszin, dat de
verzoening van de persoonlijke vrijheid, van de individuele zelfstandigheid met de opslorpende en nivellerende gemeenschap de
grote zorg is geworden. Het streven naar eigenbelang met het
daaraan gekoppeld winst-motief wordt als een nefast sociaaleconomisch beginsel afgekeurd, en zoveel mogelijk buiten gebruik
gesteld. In de economische politiek kunnen we dit dikwijls ervaren, zo b.v. in de ongelijkmatigheid van de ravitaillering van
coöperatieve en individuele handelsbedrijven. Men heeft minder
en minder oog voor de individuele verantwoordelijkheid, en men
huldigt de stelling, dat de mens de maatschappij niets bijbrengt,
maar alles van haar ontvangt. Als hoogste drijfveer voor de
economische handeling wordt de bewuste dienstbaarheid jegens
de collectiviteit voorgesteld, met daaraan verbonden het hoogste
recht voor de gemeenschap en de ontkenning van de individuele
rechten ( 2 ).
Zo zien we de sociale slingerbeweging van het uiterste individualisme tot het uiterste communisme overslaan. Objectief moeten we deze laatste opvatting even foutief noemen als de eerste,
maar als reactie tegen de noodlottige gevolgen van het absolute
individualisme is ze best verklaarbaar. Wat er ook zij van de
ideologische waarde van het communisme en het collectivisme
in zijn actuele vormen, voor ons is op dit ogenblik en in verband
.

(1) Cf. P. Dr. ANGELINUS, Wijsgerige Gemeenschapsleer. Nijmegen, . 1947, blz. 52,
en de rijke bibliographie aldaar.
(2) J. LECLERQ, Dimensions de la Sociologie in Bulletin de L'Institut de Recherches
économiques et sociales, XII, 1946, blz. 601 vlg.
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Staatsburgerlijke en nationale Opvoeding
in Zwitserland
door René CARPENTIER S.J. en Walter SMET S.J.

Ziehier een land waar de verscheidenheid van culturen en
belangen het vredig samenleven van de burgers schijnt uit te
sluiten, waar alles het ontstaan van één sterken leefbaren staat,
van één nationaal saamhorigheidsgevoel, in den weg schijnt te
staan en dat toch door zijn vrijheid en zijn welstand het toevluchtsoord is van zovele bannelingen, en het tweede vaderland
ook van vele onzer landgenoten.
De grootste verscheidenheid. Op een oppervlakte, ietwat groter
dan die van België, omvat de Zwitserse bondsstaat vijf en twintig
kleine onafhankelijke cantons, jaloers op hun eeuwenoude rechten en tradities ; een bevolking van vier en half millioen zielen
in vier taalgroepen verdeeld, met bijna evenveel dialecten als het
land valleien telt. Een ander handicap wordt de geographische
structuur die de betrekkingen. tussen de verschillende landsdelen
tot vóór kort nog fel bemoeilijkte en er een hardnekkig particularisme handhaafde. Voeg daarbij twee verschillende geloofsbelijdenissen, die elkaar tot in het midden van de vorige eeuw
fanatiek bekampten, en waarvan de politieke en sociale opvattingen grondig verschilden ; en nu, steeds meer uiteenlopende
economische belangen, een industriële verovering die zich ontwikkelt naast, en soms ten koste, van den landbouw en
de veeteelt, gedurende eeuwen de enige bron van inkomsten van
dit volk.
En toch is de eenheid van Zwitserland een feit : Ondanks de
verschillen van taal en ras, van levenswijze, van mentaliteit en
wereldbeschouwing, ondanks de zelfstandige ontwikkeling van
elk canton, toch voelen die vier en half millioen mensen en hun
halfmillioen geëmigreerde landgenoten zich één volk, vereend in
de liefde tot het éne gezegende vaderland. Toch vormt Zwitserland één natie
Wat meer is, wie in dit land niet alleen als genieter van
natuurschoon heeft rondgereisd, maar met dit goede, gastvrije
en beschaafde volk heeft meegeleefd, die heeft ervaren dat hier
een vrij volk leeft, gedisciplineerd en gematigd, afkerig van
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partij-egoïsme, van zucht naar overheersing en van alle geweld.
Die heeft vooral gemerkt dat dit volk gelukkig is, omdat ieder
er zich geëerbiedigd voelt in wat hem het dierbaarst is : zijn
persoonlijkheid, zijn taal, zijn geloof, zijn zeden, zijn arbeid.
Wanneer wij dan overwegen hoe moeilijk wij het reeds hebben,
om de eendracht te bewaren, ondanks onze historische en geographische verbondenheid, dan vragen wij ons af hoe de Zwitsers het hebben aan gelegd om hun binnenlandse moeilijkheden
rop te lossen ?
Sommige lezers zullen misschien den indruk hebben, dat in
tegenspraak met den titel van dit artikel, meer politieke vraagstukken worden besproken dan opvoedingsproblemen. Men trachte
dus goed ons standpunt te begrijpen. Al schijnen vooral de
instellingen van een land zijn eenheid en welvaart te bewerken,
ons komt het voor dat die instellingen vooral de uitdrukking
zijn van den geest waarin een volk wordt opgevoed. Zowel haar
ontstaan als de getrouwheid aan haar geest, zijn dus een opvoedingsprobleem. Tot dit standpunt worden wij aangespoord door
{le Zwitsers zelf, die de welvaart en de eendracht van hun land
vooral als een opvoedingsprobleem opvatten. « Sommige landen »,
hoorden wij eens door een Zwitser verklaren, « besteden millioenen aan kanonnen en tanks, wij geven die liever uit aan de
opvoeding der jeugd. Een klein verschil met grote gevolgen ».
De man overdreef niet. In weinig landen staan de uitgaven voor
opvoeding en onderwijs in zulke hoge verhouding tot de andere
uitgaven als in dit land. In het canton Genève, Zürich, Bazel en
Vaud bereiken zij 20 % van het totale budget.
Zeer vroeg is het kind zich daar bewust lid te zijn van een
volksgemeenschap. Enkele losse feitjes kunnen dit reeds illustreren. In het hart van Zwitserland, bij het Vierwoudstedenmeer,
wordt den « hollen weg » bewaard waar, volgens de legende,
Willem Tell den tyran Gessler doodde. Deze heilige grond werd
door de Zwitserse jeugd aangekocht en blijft haar eigendom.
Door haar jaarlijkse bijdrage wordt dit nationaal domein onderhouden. In dit land wordt dus de jeugd behandeld alsof zij een
burgerlijke persoonlijkheid bezat.
In een stadje van het bergcanton Valais waren wij eens van
het volgende getuige. Alle scholen hielden denzelfden dag hun
jaarlijks uitstapje met onderwijzers en onderwijzeressen. De
kleintjes vertrokken later of gingen niet zo ver als hun oudere
broers en zusters, maar allen keerden op hetzelfde uur terug.
Aan het station werd een stoet gevormd, met de stadsfanfare
aan het hoofd. De straten waren vol vlaggen en versierd. Er
brandden Bengaalse vuren. Doodmoe, maar het hoofd rechtop,
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raad gehouden. Soms wordt er gestemd. De leraren hebben dan,
evenals de leerlingen, één stem.
Dit schoolparlementarisme is slechts de nabootsing van een
typisch Zwitserse instelling : de « Landsgemeinde ». Eertijds
werd de wetgevende macht uitgeoefend door de gehele mannelijke
bevolking van een canton. Het hoge bevolkingscijfer van sommige
cantons heeft deze volksvergadering onmogelijk gemaakt. Vijf
cantons echter hebben ze nog bewaard. Op een groot plein zijn
de stemgerechtigde mannen verzameld rond een verhoog, waarop
het landsbestuur heeft plaats genomen. Weinig uiterlijke eretekenen. Willen indruk maken door machtsvertoon of redenaarstalent wekt in Zwitserland meestal spot of wantrouwen op. In
den mond der leiders duldt men geen onbeheerste taal of hartstocht. Evenmin gehuil of bedreigingen in de massa. Niets is
minder Zwitsers dan een minderwaardigheidsgevoel, dat de leiders of de massa impulsief en geagiteerd maakt. Rustig worden
de verschillende besluitswetten voorgelezen met hun amendementen ; daarna door handopheffing aangenomen of verworpen.
Te Glaris o.a. staat midden in den kring, dicht bij de tribune,
de jeugd van het canton. Het jonge geslacht wordt niet geweerd
integendeel, deze plaats wordt hun met opzet voorbehouden, opdat
zij van hun vaders de matigheid en den wijzen staatsmanszin
zouden leren, die den Zwitsersen burger kenmerkt.
Ook al hebben de meeste cantons hun landsgemeinde moeten
opgeven, in vele gemeenten en steden bleef deze volksvergadering,
op een kleiner schaal, bewaard. Na den kerkdienst vergaderen
de mannen op het plein, de jongens naast hun vaders, de vrouwen
en de meisjes op een afstand, alles aandachtig volgend. Nadat de
berichten zijn afgekondigd, worden de te nemen besluiten aan
de stemming onderworpen.
De Zwitser als soldaat.

Het leger.

Naar aloude gewoonte, begeeft de Zwitser zich naar de K Landsgemeinde » met een degen of een bajonet. Want hij is burger en
soldaat tegelijk. Altijd zijn de Zwitsers uitmuntende soldaten
geweest. Maar ook nergens misschien is het leger zo geëerbiedigd,
nergens is het zo nationaal en zo volks als in dit land. Waarom ?
Omdat zijn inrichters met bijzonderen paedagogischen zin de
kloof tussen burgerlijk leven en legerdienst wisten te overbruggen. Enkele détails zijn tekenend.
De legerdienst zelf is zeer kort : honderd zestien dagen. Na
volbrachten plicht, bewaart de rekruut thuis geweer en uitrusting. Maar regelmatig verschijnt hij op de schietoefeningen, die
in elke gemeente worden ingericht. Ook een wielrijder behoudt
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sioen ( 1 ) in zijn ouderdom. Dit burgerschap bevestigt de gehechtheid aan den bodem. Het houdt de familie samen en schept een
soort adellijke titel, waarop men fier gaat.
Wanneer het kind eenmaal dit kleine vaderland en dezen eersten gemeenschapsvorm heeft leren waarderen en liefhebben,
dan zijn de grondslagen gelegd voor de eigenlijke nationale opvoeding. Dan zal het ook, naarmate zijn horizon zich verbreedt,
een inzicht kunnen verwerven in de organisatie van een grotere
gemeenschap : het canton, en dan eindelijk, wanneer de hele
wereld voor hem opengaat, in die van de Confederatie.
Deze drie voorbeelden hebben ons reeds aangetoond hoe men
in Zwitserland den concreten mens weet te interesseren in het
,staatslevers, hoe men er bezorgd is geen kloof te scheppen tussen
de openbare opinie en de wetgevende machten, tussen de burgers en het leger, tussen het grote en het kleine vaderland.
Ook andere menselijke waarden zoals taalkundige en godsdienstige verscheidenheid, historische gebondenheid, locale gebruiken en zeden hebben de Zwitsers in hun nationaal leven weten
te eerbiedigen. In plaats van een wapen te zijn in de handen van
partijen, werden zij een voorwerp van eerbied, werden zij een
,deel van den nationalen rijkdom.
Eenheid in de menigvuldigheid.

Laten wij nu de vraag beantwoorden, die in het begin van dit
werd gesteld : hoe worden in Zwitserland taalstrijd en
godsdiensttwisten vermeden ? Hoe spelen de Zwitsers het klaar
hun regionale en culturele verscheidenheid te doen keren in een
factor van eendracht ? Hoe komt het, dat een gewoon Zwitser,
ondanks zijn particularistisch regionalisme, toch liefde voelt voor
het éne grote vaderland ? Het antwoord klinkt paradoksaal. Hun
nationaal leven hebben de Zwitsers gebouwd op het volgende
empirisch beginsel : om eendracht te bewaren tussen een groep
mensen moet men ieders persoonlijkheid eerbiedigen en allen
niet willen gelijkschakelen. Ware liefde berust op de verering
van den andere, als andere !
De meeste moderne naties hebben hun eenheid willen verwezenlijken door het uitschakelen van minoriteiten, door een opgedlrongen ééntaligheid, of staatsgodsdienst (of laïcisme !) ; de
Zwitsers integendeel hebben verkozen evenwicht te scheppen en
aan iedere groep de volle ontplooiing van zijn wezenheid mogelijk te maken. Van den eerbied voor iedere oorspronkelijkheid
maakten zij een staatkundig systeem, dat zijns gelijke op de
artikel

,

:

(1) Sinds 6 Juli 1947 wordt het uitkeren van een ouderdomspensioen aan de Zwitserse
burgers verzekerd door den Bondstaat en niet meer door de cantons.
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wereld niet heeft. De verscheidenheid van hun landstreken, de
afwisseling van hun landschappen, maar niet minder de verscheidenheid van hun culturen en belijdenissen werd hun trots.
Van den nood wisten zij een deugd te maken en het succes kan
niet geloochend worden.
Hoe kan zulk een princiep eenheidscheppend zijn ? Eenvoudig
omdat de eerbied voor die verscheidenheid van culturen, van
overtuigingen en gebruiken, tenslotte neerkomt op een eerbied
voor den mens zelf als mens.
Samenleven met andere mensen, met andere volksgroepen valt
niet moeilijk, kan zelfs een bron worden van geluk, wanneer elk
verzekerd is geëerbiedigd te zullen worden in alwat hem dierbaar
is, in alwat de vreugde van zijn leven uitmaakt : zijn gezin,
zijn taal, het geloof van zijn vaderen, de liefde tot den geboortegrond, zijn gebruiken en zeden. Sommige onzer moderne democratieën zijn daarom dien naam niet waardig omdat zij den
vooral den concreten persoon, miskennen. Zij
persoon,
gaan uit van een abstract en onvolledig begrip van den mens.
Abstract, omdat zij allen willen gelijkschakelen ; onvolledig, omdat
zij menen dat de mens van brood alleen kan leven en, op grond
van stoffelijke belangen alleen, een menselijke gemeenschap wordt
gevestigd.
De eenheid voor het regionale.

De cantonale autonomie.

Eerbied voor de verscheidenheid wordt staatkundig uitgedrukt
door een zo ver mogelijk doorgedreven decentralisatie. Elk der
vijf en twintig cantons vormt een autonome en souvereine staat,
uitgenomen voor enkele belangen die de Confederatie als geheel
aangaan, b.v. de buitenlandse betrekkingen, de verdediging van
het grondgebied, de tol, de P.T.T., de munt, de spoorwegen en
de waterkracht. De snelle industrialisatie maakte ook het stemmen van een aantal sociale wetten, die op heel de Confederatie
toepasselijk zijn, noodzakelijk. Voor al het overige : cultuur, onderwijs, openbare werken, finantiën, rechtspraak, politie enz.
hebben de cantons hun autonome departementen.
De wetgevende macht der Confederatie wordt uitgeoefend door
twee kamers. De éne is samengesteld uit vertegenwoordigers van
het canton pro rata van het aantal inwoners. In de andere worden
de grote zowel als de kleine cantons door hetzelfde aantal afgevaardigden vertegenwoordigd (twee per canton) .
De uitvoerende macht berust bij een raad van zeven leden ,
voor vier jaar uit zeven verschillende cantons gekozen. Minstens
twee hunner moeten de minderheden vertegenwoordigen. Deze

.
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een bemoeial, die door zijn venaliteit en onkunde weinig vertrouwen verdient.
De oorzaken van deze gesteltenis moeten niet ver gezocht worden « Onbekend maakt onbemind ». Men kent den staat niet.
Zo niet in Zwitserland. De staat, iedere jongen weet het, is een
geheel van gemeenschappelijke verwezenlijkingen : het universiteitsgebouw in de hoofdstad van het canton ; zijn nieuw gebouwde middelbare school, voor wiens credieten vader drie jaren
geleden heeft gestemd ; het pas gebouwde viaduct, dat nu den
weg naar de naaste stad aanzienlijk inkort. De staat vereenzelvigt zich veel meer met de bevolking zelve. Hoevele prachtige
werken voor de jeugd mochten wij bewonderen die, door het
privaat initiatief ontstaan, weldra door den staat werden beschermd en ondersteund, omdat de gemeenschap hun openbaar
nut spontaan had erkend. Een gecentraliseerde staat is echter
zo'n ingewikkeld raderwerk, zo onpersoonlijk en zo ver van het
dagelijkse leven van het volk verwijderd, dat volk en staat van
elkaar vervreemden.
Wanneer wij verder den geest dier cantonale opvatting vergelijken met die van de bestuursindeling der meeste moderne
staten, valt zijn waarde van uit het standpunt der nationale
opvoeding onmiddellijk in het oog.
In de meeste gecentraliseerde landen, die Frankrijk tot model
namen, vervielen de provincies en gemeenten van een organische
en historische eenheid tot een loutere administratieve omschrijving, op artificiële wijze geschapen om het werk van de centrale
regering te vergemakkelijken. Iedere provincie moet in zijn bestuur op de andere gelijken, zodat het land op een ontzaglijke
fabriekszaal gelijkt, waar een aantal machines van hetzelfde
type en op denzelfden as gemonteerd, dezelfde operatie uitvoeren.
De gouverneur of prefect, door het regeringshoofd benoemd,
heeft enkel de bevelen van hogerhand uit te voeren en ervoor
te zorgen zo weinig mogelijk administratieve fouten te begaan.
De burgers en de ambtenaren dragen « hun » provincie weinig
liefde toe. Nemen wij nu het Zwitserse canton. Aan de natuur
zelf dankt het zijn oorsprong. Sinds eeuwen zijn de bewoners
aan zijn naam en symbolen gehecht. Zijn geschiedenis, zijn
ontwikkeling vallen samen met die van hun familie. Het is hun
« heimat », hun ware vaderland, dat zij van jongsaf in alle uithoeken hebben doorlopen, waarvan zij het grondgebied van op
de hoge bergtoppen kunnen overschouwen. Zij kennen zijn voortbrengselen en zijn behoeften. Met liefde houden zij zijn oude
gebruiken in eer.
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Een onmiddellijk beroep op de liefde tot het grote vaderland,
wekt bij het kind alleen een abstracte, irreële, dikwijls verbale
vaderlandsliefde op. Alleen de liefde tot het concrete levensmidden, waarin het kind geboren en opgevoed is, waar het persoonlijk de weldaden van het maatschappelijk leven ervaren heeft,
kan gevoelens van oprechten trouw en offervaardige toewijding
opwekken. De Zwitsers doen al wat ze kunnen om hun verscheidenheid te beklemtonen, niet alleen voor het vermaak van den
toerist, maar omdat zij er een noodzakelijkheid in zien voor
het bestaan zelf van hun volkskarakter. Ook is het treffend hoe
dit land, dat, meer nog misschien dan het onze, open staat voor
vreemde invloeden en culturen, toch beter en gaver zijn oorspronkelijk karakter bewaard heeft. Folklore, volkskunst, locale
bouwtranten, volksliederen, klederdrachten, alles wat een uiting
is van regionale cultuur wordt met eerbied bestudeerd en vroom
in eer gehouden. Zo vindt men o.a. op vele plaatsen verenigingen voor de instandhouding van de nationale klederdrachten. De
leden verplichten zich bij een aantal omstandigheden de oude
klederdracht te dragen. Iemand deed ons opmerken, dat ieder
Zwitsers huis een antiquariaat geleek. 't Was wel als grap bede
doeld, maar toch is er iets van waar. Ja, tot de flora zelf
omringen de Zwitsers met een zorgvolle
alpenbloempjes !
liefde. Overal drukken plakbrieven de toeristen en de jeugd op
het hart deze lachende en mijmerende sieraden van het landschap
niet onnodig te plukken.
In vele andere landen echter heeft men het regionalisme willen doden, en de burgers « geneutraliseerd ». Daarmee heeft
men het begrip « vaderland » verabstraheerd en zijn inhoud verarmd. Overal waar men het nationale leven trachtte uniform te
maken, nam partijgeest de plaats in van vaderlandsliefde, verving
partijpolitiek de toewijding aan de gemeenschap.
Voor den staat die den concreten mens miskent, wordt elk individueel belang een gevaar. Het gevolg blijft niet uit. Voor de
concrete, « beleefde » waarden, ontstaan partijen, die elk de
macht veroveren willen. Er blijft hun overigens geen anderen
weg open dan de macht te veroveren om de anderen te vernietigen. In den gecentraliseerden staat, wordt de partij weldra alles.
De waarden, de concrete belangen die zij behartigen : taal, godsdienst, het gezin, de rechten van den arbeid verliezen hun waardekarakter om een eis te worden, een werktuig van overheersing,
een wapen soms van burgerstrijd. In Zwitserland daarentegen is
het opvallend hoe godsdienst, taal, gezin en volksgebruiken hun
menselijke waarde behouden hebben.
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Eerbied voor de taal en de culturele verscheidenheid.
Ieder canton is cultureel zelfstandig. Het heeft zijn eigen
taalwetten en richt zelf zijn onderwijs in. Daardoor is het overwicht van de éne cultuur boven de andere in Zwitserland legaal
onmogelijk. Taaltwisten, denationalisatiepolitiek zijn nagenoeg
onbekend ( 1 ) . Het ontbreken van minderwaardigheidsgevoelens
op dit gebied onderscheidt de Zwitserse taalminderheden van
het Vlaamse volk.
Het nationaal karakter van elk der vier landstalen wordt er
nooit in twijfel getrokken ; geen enkele wordt er vernederd of
moet vrezen door een andere te worden teruggedrongen. De pogingen van elk der landsculturen om zich volledig te ontplooien,
worden er niet als een gevaar voor de eenheid van het land
opgevat. Wie zich dus in een andere landstaal uitdrukt, doet het
niet gedwongen, voelt zich niet vernederd.
Deze vrijheid heeft in Zwitserland, zoals wij zeiden, de taal
haar menselijke waarde gewaarborgd. Zij is er geen politiek
wapen, geen oorzaak van verdrukking of verbittering. De landstalen zijn de rijkdom van het land : ziedaar haar zin. De Zwitsers
zijn er toe gekomen de taal te beminnen om haar zelf en dus
eerbied te hebben voor elke taal. Het volgende kan dit op een
treffende wijze bevestigen.
Een algemeen beschaafde omgangstaal bestaat in Alemanisch
Zwitserland niet. De Zwitsers, vooral sinds de laatste decennia,
houden er volstrekt niet van voor Duitsers gehouden te worden.
Daarom is het Hoogduits wel de schrijftaal, maar niet de spreektaal. Deze laatste is niet één maar menigvuldig : het zijn de vele
dialecten van het z.g. « Schwyzertutsch », evenals het Nederlands een zijtak van het oer-Germaans. Tot hiertoe hebben de
Zwitsers er niet toe kunnen besluiten één dezer dialecten als
literaire taal den voorrang te geven. Wel integendeel, zover gaat
de eerbied voor de taalkundige verscheidenheid, dat een beweging
ontstaan is ter bescherming van het « zuiver » dialect. De vermeerdering van de onderlinge betrekkingen schijnt immers het
ontstaan van een « koinè » in de hand te werken. En zo vindt men
in dit land iets, wat wel nergens anders zal bestaan : instellingen
waar men de jeugd leert haar dialect zuiver te spreken ! De geest
dier beweging wordt het duidelijkst uitgedrukt in dezen zin : « De
verdediging zelf van het geestelijk erfdeel onzer vaderen beveelt
het ons. Want het dialect is de stem der penaten, en wanneer deze
zullen zwijgen, vaarwel de cantons, vaarwel Zwitserland ! » ( 2 ) .
(1) Wel bestaat er in de Centrale besturen een overwicht van Alemanische elementen,
wegens een zekere afzijdigheid en eentaligheid der Romaanse Zwitsers.
(2) Uit 4C Ma Patrie », Loepfe-Reuz Verlag, Rorschach, s.a., blz. 108.
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het materialisme grover. Wanneer onze school zich « neutraal »
noemt, betekent dit in feite « ongodsdienstig », onverdraagzaam
tegenover de gelovige meerderheid. Zij laat immers den gelovige,
hetzij leerling hetzij leraar, niet toe te spreken zoals hij denkt,
niet toe, volgens zijn geloof te handelen. Te Genève blijkt men
echter, indien wij onze zegslieden mochten geloven, onder neutraliteit iets anders te verstaan, nl. verdraagzaamheid : « Wees
Uzelf, maar heb tact genoeg om andersdenkenden niet te kwetsen ». De Geneefse scholen tellen vele ijverige gelovige leraren,
zowel katholieken als protestantse ; de geest die zij er scheppen
is geopend op het christendom, omdat men oordeelt dat een opvoeding, zonder godsdienstigen grondslag, geen opvoeding is. Zich
niet afzonderen, maar uitstralen, nemen wat goed is en aanvullen wat ontbreekt, ziedaar het algemeen beginsel dat wij hoorden huldigen.
Dezelfde geest beheerst de betrekkingen tussen katholieken en
protestanten onderling. Hun brede democratische zin, het vreedzaam samenleven heeft de Zwitsers tot het inzicht gebracht, dat
een mens die oprecht is in zijn overtuiging en ernaar leeft, als
mens eerbied verdient. Men kan betreuren, dat niet al zijn landgenoten in hetzelfde geloof communiceren, men kan de dwaling
verfoeien, de mens die eerlijk de waarheid zoekt en aanhangt,
is achting en belangstelling waard. Op deze grondslagen is de
samenwerking tussen katholieken en protestanten geen probleem.
De ruime decentralisatie en verdraagzaamheid ontneemt aan elke
overtuiging haar agressiviteit. Zij ontwikkelt zich als een waarde
in dienst der gemeenschap, niet als een splijtzwam.
Deze verstandhouding neemt soms verrassende vormen aan.
Op enkele plaatsen dient dezelfde kerk voor katholieken en protestanten. De preekstoel rechts behoort aan de eersten, die van
links aan de tweeden. Tijdens de protestantse diensten sluit men
de hekken vóór het koor en wordt een gordijn vóór het Allerheiligste geschoven. Een Belgisch priester vertelde ons op den Zwitsersen nationalen feestdag, in een dorpje der Graubunden, uitgenodigd te zijn geweest om een gebedsstonde voor te zitten, die
gezamenlijk door de protestanten en de katholieken werd bijgewoond. Wijzelf werden in een volwassenenkamp voor volkscultuur,
waar mensen van allerlei gezindheden broederlijk naast elkaar
leefden, uitgenodigd vóór te bidden en een gedachte ter overweging te ontwikkelen.
Kweekt deze toenadering dan geen indifferentisme aan ? 't Gevaar bestaat voorzeker, vooral bij geïmmigreerden ( 1 ) . Maar is
(1) Te Genève b.v. zijn geïmmigreerde Valaisanen en Freiburgenaren soms het minst
vurige deel van de katholieke bevolking.
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Men wil er het kind opleiden tot een goed staatsburger, en
daarom vormt men het allereerst tot een goed mens, met eerbied
voor andermans taal en cultuur. Dit veronderstelt het vermogen
andermans moedertaal lief te hebben zoals men de zijne liefheeft.
Eerbied voor andermans, geloof en overtuigingen, betekent in die
mate de waarheid hoogachten dat men ze niet uitsluitend bij
zichzelven zoekt, maar ook in anderen kan beminnen. Kortom,
eerbied voor den naasten begint met eerbied voor den mens als
mens. Verdrukking, onverdraagzaamheid, wantrouwen zijn daarom ook fouten tegen zichzelf. En daarom is dit probleem van
nationale opvoeding er tenslotte één van humanistische vorming.

Prometheus
door J. van HEUGTEN S. J.

In 1919 publiceerde Carry van Bruggen, dochter van den Gazan of
voorzanger in de kleine Joodse gemeente te Smilde in Drente en tweelingszuster van den later te Jeruzalem vermoorden Zionist Jacob Israel de
Haan, een boek, dat zij Prometheus noemde, en waarin zij een soort
philosophie der literatuur trachtte te geven. Het was een zeer persoonlijke philosophie die, wat de hoofdlijnen betreft, sterk Hegeliaans aandeed
en de dialectische methode van Hegel volgde. Het boek vond bij zijn
uitkomen weinig belangstelling, doch later werkte het bevrijdend en inspirerend op Menno ter Braak en zo achtten een vijf en twintig jaar na de
eerste uitgaaf volgelingen van ter Braak het wenselijk dit werk opnieuw te
doen verschijnen. Zo kwam in 1946 een nieuwe editie van de pers met
een inleiding van den genuïenen Mennist H. A. Gomperts 1
Wij zijn Gomperts dankbaar voor de heldere taal die hij spreekt, voor
de onomwonden bekentenis, die hij aflegt van het volstrekte nihilisme dat
de geesten beheerst, van het vastlopen ener levenshouding en levensvizie,
die met God radicaal gebroken, die « zich aan God vergrepen » heeft,
zoals hij het uitdrukt. Tegenover de humanisten « wier vertrouwen op
's mensen goedheid slechts onze bewondering opwekt als een curieuze
paradox » stelt hij vast : « Het centrale probleem van vandaag is het probleem
van het nihilisme, het probleem van mensen, die niet alleen hun metaphysisch geloof verloren hebben, maar ook hun geloof in de moraal, die
zo hecht in die metaphysica verankerd was. » En verderop : « Behalve
voor de kerken, die hun metaphysische verankering van de moraal hebben
kunnen handhaven, blijft de vraag naar de grond van onze gebondenheid
aan bepaalde regels onbeantwoord : blijft ook de vraag naar de reden van
ons bestaan en het doel van ons streven onbeantwoord. »
Het is moeilijk scherper te formuleren, dat de mens op deze aarde staat
als een wrak, een gestrande, die niet weet vanwaar en waarheen, zonder
hoop dit ooit te vernemen, die geen enkele binding of verbondenheid kent,
geen reden of doel, en die niets beters wensen kan dan maar spoedig te
worden opgenomen in het grote onbewuste. Ter Braak en zijn leerlingen
spreken liever niet over dit onbewuste, omdat het hun te Germaansphilosophisch aandoet Duitse philosophen raken in een soort religieuze
trance, wanneer zij tot dit « Unbewuste » naderen , al zien zij heel goed,
dat er geen andere uitweg is. Zij houden zich liever met nabijere problemen bezig dan zich te verliezen in onoplosbaarheden en metaphysische
puzzles. Zij huiveren reeds bij het woord philosophie, doch er komen in
ieders leven momenten, dat hij zijn hoofd uit het zand moet opheffen en
om zich heen zien, dat hij het vraagteken al verder en verder moet
plaatsen.
) .

(1) Carry van BRUGGEN. Prometheus. G. A. van Oorschot, Amsterdam, 1946, 300 blz.
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Carry van Bruggen is hiervoor niet teruggedeinsd en heeft hardnekkig
haar leven en haar verstand ingezet om achter het vraagteken te komen.
Zij moest natuurlijk, zoals al haar voorgangers, bij het onbewuste als het
ultima Thule belanden. Nu is voor niet-philosophische geesten, die echter
aan de betrouwb aa rheid van hun hersens voor geen geld v an de wereld
verzaken willen, deze philosophie van het onbewuste, waartoe alle wijsheid,
die geen persoonlijken God aanvaardt, natuurnoodzakelijk vervallen moet,
de zotternij der zotternijen. Eerst was er het grote onbewuste : in volstrekte
onbewustheid werd de cosmos, het grote heelal, uitgebroed of gebrouwen
hoe dat toeging is moeilijk te verklaren ; daarna ontwikkelde zich het
wezen mens, waarin langzamerhand het bewustzijn oplichtte. In den mens
werd zich de alles onbewust uitbroedende wereldgeest, de Algeest, de
Eenheid, het door innerlijke tegenstellingen uiteenvallende Al-ene bewust.
Hoe dit ongrijpbare alwezen, dat vis noch vlees is, er oorspronkelijk
uitzag of hoe het moet gedacht worden, hoe zich dit onbewuste gigantische
proces heeft afgespeeld, blijft het geheim der philosophen. Dit is zeker :
voordat de mens optreedt, moet de onbewustheid streng gehandhaafd, het
incognito van den Algeest volstrekt bewaard worden, zo eist het de philosophische etikette. Onwillekeurig denkt men aan een reusachtige, kosmische
camera obscura, waaruit de wereldstelsels goed gestoffeerd en gemeubileerd
te voorschijn zijn getreden. Dit is natuurlijk grof en onwijsgerig gedacht,
maar de in mij zijn incognito afleggende en naar bewustzijn strevende
wereldgeest ontwikkelt atavistische instincten en maakt mij nieuwsgierig
naar mijn voorouders. Ik wens, als Hamlet den « Ghost », den Wereldgeest
te interviewen op gevaar af dat hij evenals deze zeggen zal :
I could a tale unfold whose lightest word
Would harrow up thy soul, freeze thy young blood,
Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand an end,
Like quills upon the f retf ul porcupine !
Toch zou ik willen vragen : wat is het verleden van dien Algeest ? Hoe
heeft hij het in 's hemels naam, in koninklijke onbewustheid, in allerdiepste
narcose kunnen klaarspelen dit heelal zo vernuftig en goed geoutilleerd in
te richten ? Het heelal is geen chaos, maar een cosmos, een geordend
geheel, dat drommels goed en schrander in elkaar zit. De Algeest, de
Eenheid of hoe dat wezen te benoemen is, heeft uitstekend werk geleverd
en dit in allerdonkerste onwetendheid en onbewustheid. Men moet Duitser
en philosoof zijn om dit te aanvaarden. Als het Ene door innerlijke tegenstrijdigheid uit elkaar gaat vallen, zich in de veelheid gaat ontvouwen,
vindt men overal nog voetsporen van dat Ene
orde zegt immers eenheid,
sterker nog : « zijn » zegt een zekere orde en dus eenheid !
; men zou
dus kunnen zeggen, dat die Eenheid of dat Ene zo voortreffelijk van wezen
is, dat het zelfs bij onbewust uiteenvallen nog fatsoenlijk en ordelijk
uiteenvalt. Maar als die Eenheid of het Absolute de allerhoogste voortreffelijkheid in zich zelf is, waarom wil men het dan met alle geweld bewustzijn ontzeggen en het onderdompelen in een zwarte, donkere poel van
niet-weten, in een Tartarus van duiste rnis en ondoorlichtheid. In de hoge
philosophie, bij de hofleveranciers van het vak, staat het Al, het Ene, de

380

PROMETHEUS

wereldgeest gelijk met het Absolute. Wat zij zich onder dat vooral door
Hegel gekoesterde Absolute denken is wederom een wereldgroot vraagteken.
Het Absolute hiervoor bezwijmt de mensengeest, dit is het heilige der
heiligen en hoogstens mag eenmaal in zijn leven de hogepriester-philosoof
het voorhangsel daarvoor wegnemen en huiverend zijn wezen aanschouwen !
Er is maar één gebied, waarop werkelijk een onheilspellende wanorde
heerst, een niet te ontwarren chaos en dit is juist het gebied, waarop men
orde en eenheid zou verwachten, de mensengeest namelijk, waarin de
Eenheid of Algeest zich bewust wordt. Wie zal ontkennen, dat er geen
erger labyrinth bestaat dan de doolhof der menselijke meningen en bewustwordingen ? Wie beschrijft de barensweeën van dien Algeest wiens bewustwording onder zulk een tohuwabohu moest tot stand komen ? Maar waarom
kondigt hij zich niet van den beginne af als de ene, de grote, de werkelijke
Algeest aan ? En waarom worden zich zo uitermate weinigen slechts
enkele philosophie als een Yoga-oefening bedrijvenden valt dit te beurt
van hun verbondenheid met het Ene, hun eenheid met het Al bewust.
Spreek een tramconducteur of een politieagent erover, dat ook in hem
zich de grote bewustwording van den wereldgeest aan het voltrekken is,
dat zich in hem slechts het anders-zijn van het Absolute met zich zelf,
manifesteert en door zijn bewustzijn naar zelfherkenning en zelfopheffing
streeft en hij zal zich verplicht achten U op te brengen of uit de tram te
verwijderen. Hier heeft die Oergeest geen gemakkelijk werk. Ik zou nog
meer kans zien om onbewust en in den slaap een heelal op te bouwen dan
dat die Algeest zich in den mensengeest bewust zou worden.
Al deze monistische of atheïstische systemen streven verwoed naar
opheffing van alle dualisme, van geest en stof, goed en kwaad enz., maar
zij importeren een nog onoplosbaarder dualisme, de volstrekte onverzoenbaarheid namelijk van het algemene bewustzijn, het algemene levensbesef met
hun theorieën.
Nuchtere geesten van het soort v an Gomperts zien waarschijnlijk heel
goed in, dat al die frazeologieën over het Ene en het Absolute, over het
zich ontvouwen van het Ene in de veelheid en het weer tot Eenheid komen
door zelfherkenning en zelfopheffing in het bewustzijn niet veel anders zijn
dan onwerkelijke romantiek. Slechts mystieke en poëtische naturen komen
ertoe door oncontroleerbare gedachtenspinneri j en zich in een dergelijke
surrogaatreligie vast te zetten.
Voor Carry van Bruggen is haar Eenheidsphilosophie wel geen religie,
maar zij spreekt toch over de moederbegrippen dier philosophie als een
soort priesteres, met heilige overtuiging en met een Eleusinisch accent.
Zij voelt zich ingewijde en heeft medelijden met de onwetendheid en
domheid der menigte, zoals we dat van Hegel-discipelen gewend zijn.
De kern harer wijsheid is het begrip, het doorleefde besef, dat alles één
is. Die Eenheid brengt onmiddellijk met zich mee, dat men afstand heeft
te doen van de illusie van den persoonli j ken vrijen wil. Het is erger dan
wanneer men in een klooster treedt : daar heeft de vrije wil toch nog zijn
cosy corners. Hier is noch het willen, noch het denken vrij. Het wil en hat
denkt in ons, namelijk de Ene, de Eenheid. Van de Eenheid uitgaande
moeten we echter de eenheid terstond weer laten varen. We moeten ze

F'ØYVIËTHEUS

381

voortdurend beseffen, maar even voortdurend dat besef van ons afzetten,
want als we spreken, spreken we steeds over afzonderlijke dingen en de
verhouding van het afzonderlijke tot het Ene is het eindprobleem van alle
denken. De enige werkelijkheid is het contrast : alles is onderscheid. Alles
wat is, bestaat in en door contrasten, en zo openbaart zich de levensdrang
des mensen in het streven naar en scheppen van het contrasterende, het
onderscheidende, van dingen en toestanden die hem distingeren van de
rest. Naast die distinctiedrang is er echter in den mens ook een verlangen
naar eenheid, een eenheidsdrang. Deze eenheidsdrang is tegen ons persoonlijk leven gericht en dus is alle eenheidsverlangen doodsverlangen, zoals
alle distinctiedrang levensverlangen is. De drang naar distinctie is drang
naar het slechte, eenheidsverlangen is verlangen naar het goede, en zo komt
de schrijfster tot de vreemde constatering dat de drang naar het slechte
levens- en behoudsdrang is, het verlangen naar het goede doodsverlangen.
Hier spookt de schim van Shopenhauer door haar geschrift. « Zodra het
reiken naar het Absolute als een bewuste drang optreedt in het individu,
de drang zich met het Absolute te vereenzelvigen en daarin op te gaan, dan
ervaart hij, eerst als een wreed Noodlot, daarna als een begrepen Noodwendigheid, zijn streven als doodsbestreving. » Hij komt alleen door contrasten tot bewustzijn ; houden de contrasten op en zou hij de Eenheid
ingaan, dan houdt ook zijn bewustzijn op ; opgaan is dus ondergaan.
De mens die zijn distinctiedrang botviert en dus de Eenheid vergeet,
houdt zich staande in gesteldheden, in eens gestelde onderscheidingen en
houdt vast aan stellingen, aan zekerheden ; hij is de dogmaticus, terwijl
in den strevende naar Eenheid de opheffing der onderscheidingen plaats
vindt, een loslaten van stelligheden en zekerheden, kortweg gezegd : de
twijfel. Levensgevoel en levenslust is dus dogmatisch (in den breedsten
zin) ; eenheidsdrang, wat hetzelfde is als doodsbestreving, is scepsis.
Dit laatste dialectische h andigheidje van Carry van Bruggen, het levensverlangen met dogmatisme, het eenheids- of doodsverlangen met de twijfel
te identificeren is de hefboom van haar gehele philosophie zoals blijken zal.
Zij noemt haar boek Prometheus. De Titan of halfgod Prometheus stal
het vuur uit den hemel ten behoeve der mensen en werd door Zeus tot
straf vastgekluisterd aan een rots in de Kaukasus. Daar kwam een adelaar
dagelijks aan zijn lever knagen, die 's nachts telkens weer aangroeide.
Prometheus is het symbool geworden van den individualistischen tegen
Godendwang en dogmatisme in opstand komenden mens. Zo hebben Goethe
en Shelley de sage behandeld, zo neemt Carry van Bruggen haar over,
doch met een zeer persoonlijke nuance.
Er bestaat volgens de schrijfster geen groter tegenstelling dan tussen
Eenheid en uniformiteit. Alles wat zich in de samenleving aaneensluit,
steun aan elkaar zoekt, komt tot een uniformiteit. De eerste voorwaarde
om te kunnen leven, wat hetzelfde is als : om zich te kunnen onderscheiden,
is gelegen in het aanvaarden der uniformiteit. De collectiviteit die door
dit uniforme streven ontstaan is, wordt zelf als-het-ware individu en tracht
zich van andere collectiviteiten te onderscheiden. Het distinctieve der collectiviteit wordt het distinctieve v an elk lid daarvan en ieder streeft ernaar
zijn collectiviteit gunstig te doen afsteken, zich te doen onderscheiden van
andere collectiviteiten. Het dogmatisme is geboren : het individu moet de
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Het dikke boek dat Prometheus heet en over de zes honderd bladzijden
telt is een taai en moeilijk verteerbaar geval. Dat de eerste uitgaaf vergeten
werd, verwondert mij niet, en of de tweede, misschien wel kopers, maar
lezers, uitlezers zal vinden, betwijfel ik. Had de schrijfster lezers willen
trekken, dan had zij die schimmige Eenheid in een luchtiger costuum
moeten steken, al die abstracte acrobatische toeren van het Ene moeten
vereenvoudigen en het Prometheus-karakter der dichters en denkers menselijker en nabijer moeten voorstellen. Had ter Braak het boek geschreven,
dan was er waarschijnlijk iets leesbaars voor den dag gekomen. Welk
lezer interesseert zich voor het uiteenvallen van het Ene in de veelheid, de
zelfherkenning en zelfopoffering dier Eenheid en dergelijke Hegelianismen
meer ? Deze fletse vaagheden en cosmische oncontroleerbaarheden zullen
ook Gomperts en ter Braak wel koud gelaten hebben.
Toch is er iets in het boek, dat Menno ter Braak gegrepen heeft en
het is niet moeilijk dit te ontdekken. Carry van Bruggen's philosophie is
een philosophie der wanhoop. Het is, zoals Gomperts zegt « de wanhoop
die philosophie wordt... » « (Sinds de mens zijn oude illusie verloren heeft)
heeft de wanhoop al . diegenen bezocht, die achter de waarheid gekeken
hadden of die alleen maar vermoedden, dat men achter de waarheid kijken
kon, dat de waarheid illusie is. » Voor Carry van Bruggen is de waarheid
inderdaad een illusie, althans de waarheid in den zin van stelligheid en
zekerheid. Waarheid is : « de uit eigen wezen opgespoorde, in eigen geest
blootgelegde waarheid, geen algemene, maar een bijzondere, geen blijvende,
maar een tijdelijke waarheid, de openbaring van de eeuwig werkzame Rede
in de denkende, werkzame persoonlijkheid. » De schrijfster spreekt herhaaldelijk van het « immanente dogma » het enige dat zij aanvaardt ,
waarmee zij diezelfde openbaring van de eeuwig werkzame Rede in de
denkende persoonlijkheid bedoelt. Zulk een waarheidsopvatting hanteert
geen waarheid meer in soliede toestand, maar de waarheid is vloeibaar, is
gasvormig geworden en ontsnapt naar alle kanten. Voor uniformiteit en
collectivisme niet alleen, maar ook voor het normale leven is met waarheid
in gasvorm niets aan te vangen. Wie onder mensen leven wil, mag niet de
formuul van « de uit eigen wezen opgespoorde... niet algemene, maar
bijzondere, niet blijvende, maar tijdelijke waarheid » onderschrijven. Wie
dit wèl doet, moèt tot het wanhopigste en uiterste individualisme vervallen
en liefst een andere planeet betrekken. Zonder zekerheden te leven, zonder
enig collectivisme ook is volstrekt onmogelijk. Toch werd ter Braak juist
met deze angel gevangen. Hij, de rabiate individualist, de anti-uniformist en
anti-collectivist vanuit de moederschoot, moest openbloeien, toen hij zijn
diepste instinct philosophisch ten troon geheven zag. Carry van Bruggen
nam het op voor het extreemste individualisme en wilde aantonen, dat
buiten dit individualisme alles verstarring is, dat practisch alles wat ter
Braak instinctief verachtte onder die verstarring viel. Het Prometheussymbool moest ter Braak bijzonder gecharmeerd hebben. Daarvoor was
hij bereid de zware Hegeliaanse laarzen aan te trekken en den verkenningstocht door het niemandsland van het Ene te ondernemen, de vergetelheden,
herkenningen en opheffingen van het Absolute zich te laten welgevallen
en het onbewuste in eerbiedige houding te naderen. ik kan me niet voorstellen, dat ter Braak met ernstig gezicht en belangstellend zich door al die
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verwachten, dat de auteur in haar geschiedenisoordelen voorzichtig zou zijn
en slechts streng verantwoorde uitspraken zou doen. Dit is niet zo. Zij haalt
terwille harer thesen heel de geschiedenis door elkaar, doemt tussen twee
punten of komma's in een heel tijdperk of een belangrijk verschijnsel ter
helle of verheft het hemelhoog, zegt zoveel mogelijk kwaad van alles wat
haar dogmatisme lijkt of daaruit geboren is, en vindt geen lof genoeg
voor wat uit persoonlijk verzet tegen de gemeenschap ontsta an is. Een
man als Robespierre bijvoorbeeld is voor haar lieftallig en deugdzaam als
een aartsengel. Zij vergeeft het Dante niet, dat hij Brutus in den muil van
Lucifer plaatst. Walter Scott was een uniformist en dus een jager, Byron
en Shelley waren pantheïsten en dus vegetariërs. De jacht, die het doden
van dieren nastreeft, strookt niet met pantheïsme, terwijl vegetarisme, dat
de dieren ontziet, dit wel doet. Hoe dit in het Eenheidsstreven past, is
wederom een raadsel. Pantheïsten, zo zou men vermoeden, zullen toch van
nature zoveel mogelijk naar de opheffing tot de Eenheid streven. Het
boek vloeit over van buitennissige uitspraken, die men eer in een propagandistisch pamflet dan in een philosopherend levenswerk zou denken aan
te treffen. Ook is atheïsme en pantheïsme voor haar een en hetzelfde, wat
Shopenhauers uitspraak rechtvaardigt, dat pantheïsme slechts « ein hofischer
Atheismus » is. Ik geloof echter, dat Hegel op zijn pyramide zich in kregelen
bloede zou omkeren als hij dit hoorde.
Prometheus is een door en door opstandig boek, het boek van een even
rebelsen en eenzijdigen als oorspronkelijken geest, het is het boek ener
vrouw, in wie rede en gemoed telkens in conflict raken. Deze vrouw heeft
bijzonder studie gemaakt van allerlei dingen en verschijnselen, die zich
aan de zelfkant van het geestesleven bevinden ; over dat geestesleven zelf
in zijn grote traditionele stromingen velt zij de meest simplistische en
ondoordachte oordelen. Daarom heet het boek ook Prometheus en kon
het Menno ter Braak bekoren.
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men het goed achterhalen, dat door de heiligen in het verborgene is
geschied ? Nu is dit het merkwaardige : Wat de Portugese geschiedschrijvers
niet hebben kunnen vermoeden, dat hebben de Calvinisten van ons vaderland aan het licht gebracht. Zij hebben duidelijk gemaakt, dat de geest van
Xaverius tot in de verste eilanden is doorgedrongen. Zij zijn de getuigen
geweest van de martelaars in Japan. Zij hebben ondervonden, hoe diepe
wortels dat geloof had geschoten in de harten v an mensen, die tot nog voor
kort gewoon waren hunne vijanden op te eten. De eerlijke Steven van der
Hagen heeft geen blad voor zijn mond genomen. « De predikant, die de
Paters op Ambon is opgevolgd en heeft geen sin in zijn ampt... T'is al de
Portugisen padres diese prisen, dat suicken godtvruchtige mannen waren,
die so sorge droegen ende arbeiden om de Ambonesen ende eylanders te
leeren, haar niet ontsagen vant eerre eylant naar ander ende, van ene dorp
aent ander te ga an , ende althoos nuchteren, die men niet en behoefden te
soeken in maelti j den, in dansen... maar haer met geene andere saecken
becommerden als met kerkendienst waer te nemen, de menschen te onderrechten, de siecken te visiteren ende te troosten, den armen daer gebrek was
te assisteren ende bi j testaap vant gene datse hadden. Zij en weten noch soo
levendich te verhalen, gelick of set noch sagen. » 1 )
Niet anders spreekt Jan Pz. Coen : « dat de Portugijsen daarinne andere
diligentie deden ». In 1874 meende Van Hoevel (Ambon) , dat de bevolking
veel rooms katholieke begrippen had overgehouden, en in 1916 schreef
de Rector der Zendingsschool : « Hier is dus nog steeds Roomsche zuurdeesem waar te nemen. » In het licht van deze getuigenissen moet men de
arbeid zien der Portugese missionarissen.
Het leven van Xaverius door Emmanuel Texeira is wel een van de
gelukkige vondsten van de Monumenta 2 ) . We kunnen iemand laten spreken,
die de apostel in zijn laatste dagen heeft gekend. We kunnen dag voor dag
de tragedie volgen van zijn sterven. Pater Texeira was nog geen priester,
toen hij hem ontmoette en mocht later de mededelingen ontv an gen van
Antonius à Sancta Fee, de Chinees, die met een Indische jongen de enige
getuigen waren van Xaverius' dood. En tegelijk kunnen we de stem van de
apostel zelf horen in de vele brieven, die hij in de laatste dagen schreef
naar alle richtingen, de trouwe weerkaatsing van alles wat er omging in
zijn hart te midden van die wrede beproevingen. We kennen hem om zo te
zeggen van buiten en van binnen en kunnen nagaan, hoe aangenaam hij na
zoveel arbeid en lijden moet gebleven zijn aan die Meester, aan Wie hij
zich geheel had gegeven en toevertrouwd. Pater Texeira heeft een portret
van hem nagelaten, een beschrijving gegeven van hoe hij was in zijn
gewone doen : « Pater Magister Franciscus was eer groot dan klein van
gestalte. Hij had een regelmatig gevormd gezicht, blank en kleurig, levendig
en zeer aangenaam om te zien. Hij had zwarte ogen, een breed voorhoofd,
zwarte haren en een zwarte baard. Zijn kleding was armoedig en zindelijk :
een loshangende toog zonder mantel of een an der kledingstuk, want zo is
de manier bij de arme priesters in Indië. En onder het ga an lichtte hij
(1) C. Wessels S. J., De Geschiedenis der R. K. Missie in Amboina, Tiele, Bouwstoffen I.
(2) Monumenta Historica Societatis Jesu, Monumenta Xaveriana, 4 Dl.
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zal ik het u zeker laten weten. Uw onwaardigste en verstverwijderde zoon
Franciscus Xaverius. » (Monumenta I p. 736).
Aan de koning van Portugal schreef hij o.a. het volgende : « Ik schrijf
u dit uit Goa op het punt van naar China te vertre kken met Diego de
Pereira, die gaat als gezant van Uwe Hoogheid met rijke geschenken, en
daaronder is er een van onschatbare waarde, zoals er nog nooit een daarheen
is gezonden door welke koning of heer ook, namelijk het geloof en de wet,
van Jezus, onze Verlosser, geschenk, dat Uw Hoogheid hem stuurt, en
als hij dat zal begrijpen, zal hij dat geschenk hoger stellen dan de waar-,
digheid van koning over China, hoe machtig hij ook is. Laten we hopen,
dat Onze Heer medelijden zal hebben met deze koning en zijn rijk en dat
door Zijn barmhartigheid er een weg zal geopend worden, opdat deze Zijne
schepselen hun Schepper aanbidden en geloven in Jezus Christus hun
Verlosser. De gezant gaat vrede sluiten tussen Uwe Hoogheid en de koning
van China ; en wij leden van de Sociëteit, dienaren van Uwe Hoogheid,
gaan de staat van oorlog afkondigen tegen de duivels en hen, die de duivels
aanbidden, met grote medewerking van de Heer onze God, Koning op de
eerste plaats en vervolgens van al degenen van Zijn koninkrijk, die geen
duivel noch schepsel aanbidden, maar hun Schepper en Jezus Christus onze
Verlosser en Heer, die ons vrijkocht en redde met Zijn kostbaar Bloed.
Grote durf, Sire, schijnt deze onderneming ; naar een vreemd land gaan,
naar een vreemde koning en zo'n machtige, en hem verwijten gaan doen en
dingen zeggen, die zo gevaarlijk zijn in onze tijd zelfs bij Christelijke
koningen en vorsten... hoe veel meer bij heidenen. Maar één zaak geeft ons
moed en kracht om het te doen en dat is dat de Heer zelf, ons oogmerk en
het doel van al onze plannen, is diezelfde Heer die zich verwaardigd heeft
door zijn goedheid in ons dat groot vertrouwen te vestigen, waardoor wij
er niet aan twijfelen, dat Zijn goddelijke macht onvergelijkelijk groter is
dan die van de keizer van China en van alle machten der wereld. » (van Goa,
15 April, 1552. Monumenta I p. 741.)
Dezelfde dag vertrok hij met een Pater en enige Broeders en de Chinese
tolk, Antonio, die alleen bij zijn zalig afsterven zou tegenwoordig zijn. De
zeilen zwollen onder de gunstige wind. Allen waren vol blijdschap en troost,
omdat zo'n dienaar Gods met hen was I) .
Wonderbare en gelukkige reis inderdaad ! Ik laat wonderen en voorspellingen achterwege om alleen het licht van de geschiedenis te laten
vallen op wat hij te dragen had voor zijn dood. Te Malakka zou die lijdensweg beginnen en het was, alsof hij daar een voorgevoel van had, zo dringend
beval hij de onderneming aan in de gebeden zijner reisgenoten. Ziehier het
verhaal van Pater Texeira :
« De bevelhebber van die stad, door menselijke beschouwingen bewogen,
bang, dat hem enige voordelen zouden ontgaan, als naar China een gezant
werd gezonden, trachtte op alle mogelijke manieren diens vertrek te verhinderen. Hij gaf bevel de mast en de zeilen van het schip van de gezant
te verwijderen en aan land te brengen en of men hem nu al wees op alles,
(1) Mon. Xay. II, p. 886.
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Dan allerlei zaken van het bestuur... Maar dat is het treffendste, dat
deze Jezuïet zo vol van vuur voor de meerdere eer van God en het heil der
zielen, of hij nu spreekt tot een overste of tot een eenvoudige Pater
Cypriano, altijd de hoofdzaak voor ogen houdt. Dat zijn de echte monita
secreta van de Sociëteit en men leest die in de meest intieme brieven, omdat
zij, de ware zonen van Ignatius, vol zijn van die éne gedachte : « Ik
beveel u aan de voorschriften, die ik u heb achtergelaten en op de eerste
plaats die, die betrekking hebben op het behoud van uw ziel en uw eigen
volmaaktheid en vervolgens die van de anderen van de Sociëteit. »
Hij schreef ook brieven aan zijn grote vriend Didacus Pereira, de gezant,
die hij had moeten achterlaten, om hem te troosten. « Daar uwe zonden en
de mijne zo groot waren, heeft onze Heer zich van ons niet willen bedienen
voor deze onderneming. »
I.

Dood van Xaverius.
In de laatste week van Augustus kwam de Santa Croce, het schip van
Pereira, eindelijk op het eiland Sanchón aan. De vrienden van Xaverius,
die hem hadden vergezeld, stelden terstond pogingen in het werk bij de
Chinese kooplieden om voor hun Padre een plaats te bemachtigen in een
van de kerende jonken. Geen een was er toe te bewegen de apostel van
Indië, de afgezant van de Paus, mee te nemen. Zij wisten te goed, wat zij
op het spel zetten, en wat zij van de mandarijnen te verwachten hadden.
Intussen waren de daar woonachtige Portugezen met de komst van Xaverius
heel verheugd en allen waren bereid hem in hun huis op te nemen, en
toen hij zijn verlangen te kennen gaf, dat er een klein huisje van stroo zou
worden opgeslagen, waar hij mis kon lezen, de sacramenten kon toedienen
en catechismus geven aan de kinderen, was een kerkje gauw gebouwd. In
twee dagen verrees het op een kleine heuvel. De eerste mis werd gelezen
op Zondag, 4 September 1552. Dat zou hij verder blijven doen tot zijn
ziekte. « In die kleine kerk, zegt Pater Texeira, of liever de Chinese tolk
Antonio a Sancta Fee, onderwees hij de christelijke leer iedere dag aan de
kinderen en de slaven der Portugezen, voor wie hij daar onderrichtingen
en preken hield. Daar doopte hij ook de schepseltjes, die ter wereld
kwamen, de slaven, de nieuw aangekomenen en de overige, die Onze Heer
bekeerde. Hij zorgde ook voor de armen en zieken, die daar kwamen, en
sloot vriendschap vooral met Chinese kooplieden. Hij onderhield hen over
de dingen van de natuur en over de hemelse van het andere leven, terwijl
hij alles in het werk stelde om vrienden van hen te maken met het oog op
wat hij verder van hen hoopte gedaan te krijgen. Hij antwoordde ook op al
de vragen, die Chinezen over natuurlijke en hemelse dingen gewoon zijn te
stellen. Zij waren zeer voldaan en zeiden tot elkander, als zij weggingen, dat
die Pater heel geleerd en heel heilig was.
Met dergelijke oefeningen hield de Pater zich bezig, tot hij zelf werd
aangegrepen door een koorts, die drie dagen aanhield. Maar het behaagde
onze Heer, dat met behulp van enige geneesmiddelen, die men hem toediende, hij zijn vroegere gezondheid weer terugkreeg en tegelijk zijn gewone
bezigheden weer hernam. En omdat zijn voornaamste bedoeling met zijn
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komst naar deze eilanden was geweest op die manier naar China te gaan en
daar ons heilig geloof te verkondigen, spande hij al zijn krachten samen en
bedacht alles wat maar mogelijk was om daarin te slagen, ofschoon Portugezen en Chinezen hem de grote moeilijkheid, de onmogelijkheid voorhielden van dat rijk binnen te dringen zonder ambassade, vanwege het
strenge verbod, dat geen vreemdeling mocht binnenkomen op straffe van
de dood voor hem en allen, die hem zouden brengen. Maar zo groot was
zijn liefde en zijn verlangen dat land te redden, dat zoekend naar alle
mogelijke middelen, hij er een vond. Er was namelijk een Chinees aangekomen in de haven, die beweerde Manuel de Chaves in China gekend te
hebben. Deze was een Portugees kapitein, die met heel zijn bemanning was
gevangen genomen, toen hun schip op de gevaarlijke kust het jaar te voren
was gestrand. Er werd onderhandeld ; hij bood aan voor 20 kilo peper
Xaverius en zijn gezellen mee te nemen. Thomas Scandelho, de zaakwaarnemer van de gezant Pereira, stond voor de peper in, en de Chinees zou hen
19 November komen halen. » 1 )
Weer gaan de brieven over zee naar Goa en Malak ka, naar Pater Berse,
Pater Perez en naar zijn goede vriend Pereira, de troosteloze ambassadeur,
om hun het goede nieuws mede te delen. « God, onze Heer, vond goed, dat
een eerzame koopman zich vertoonde, die aanbood voor 200 cruzadas mij
mee te nemen in een klein bootje... De gevaren, waaraan wij ons blootstellen, zijn volgens het zeggen van de mensen van de aarde tweevoudig :
ten eerste kan de man, die ons erheen brengt, als hij de 200 goudstukken in
handen heeft, ons op een of ander verlaten eiland achter laten of ons in zee
werpen om geen last te hebben met de gouve rneur van Canton ; ten tweede
kan de gouverneur, als wij aankomen en voor hem worden gebracht ons
laten folteren of in de gevangenis zetten, omdat het zo iets ongehoords is en
het in China zo dikwijls is verboden, dat iemand zonder Plaat van DeKoning (paspoort) naar China komt. Behalve deze gevaren, zijn er nog
vele grotere, die de mensen van de aarde niet vatten. Ik kan niet nalaten
er enige op te noemen : Ten eerste : dat men ophoudt te hopen en te vertrouwen op de barmhartigheid van God daar wij immers om zijn liefde en zijn
dienst zijn wet moeten verkondigen en om Jezus Christus, zijn Zoon, onze
Verlosser en Heer, gelijk Hij zelf het zo goed weet, daar Hij uit Barmhartigheid ons deze verlangens ingeeft. Welnu wantrouwen aan zijn barmhartigheid en macht in de gevaren, waaraan wij ons kunnen zien blootgesteld
om zijn dienst, is een veel groter gevaar dan de pijnen, die alle vijanden
van God ons kunnen aandoen ; immers zonder de goedkeuring en verlof
van God kunnen de duivels en hunne dienaren ons in geen zaak benadelen.
En tegelijk versterkt ons wat de Heer zegt : Wie zijn leven liefheeft, zal
het verliezen ; maar wie het voor God verliest, zal het vinden ; wat overeenkomt met wat Christus onze Heer zegt : Wie zijn hand aan de ploeg
slaat en omziet, is niet geschikt voor het rijk Gods. Wij beschouwen de
gevaren van de ziel, die veel groter zijn dan die van het lichaam. Wij vinden
het veel veiliger en veel zekerder te gaan langs de gevaren voor het lichaam,
dan dat wij voor God zullen verschijnen te midden van de gevaren voor de
(1) Mon. Xay. I, p. 892.
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ziel ; zodat wij vast besloten zijn naar China te gaan op welke manier dan
ook. Het gevolg van onze reis, hoop ik in God onze Heer, zal zijn de
uitbreiding van ons heilig geloof, hoe zeer de vijanden en hunne dienaren
ons ook vervolgen ; want als God voor ons is, wie zal dan overwinnen
tegen ons ? » 1 )
a Leg u toe, schrijft hij nog aan Pater Berse, op de volmaaktheid... let
meer op hetgeen God niet door u doet dan op wat Hij wel door u laat
doen, want gelijk het eerste u beschaamd maakt en vernedert en iedere
dag meer doet kennen uw zwakheden en beledigingen van God, doet het
tweede u groot gevaar lopen te vallen in de bedrieglijke en valse mening,
waardoor ge van u zelf grondslag maakt van wat niet gedaan is door u,
maar door God alleen. » 2 )
Ziedaar essentiële zaken. Daar is zijn hart nog altijd vol van. Zo wil hij
de Jezuïeten van de jonge Sociëteit. Zo weet hij, dat Ignatius ze verlangt
daar in het verre Rome. Op het eind nog een afscheid in dezelfde stijl :
« Ik beveel mij dringend aan in de gebeden van alle Broeders en Paters
van de Sociëteit en van alle vrienden en bekenden van het huis. Groet
de Paters Franciscanen en Dominicanen van mij en beveel mij dringend
aan in hun gebeden en heilige missen. Deze brief is zo haastig geschreven,
dat ik niet weet of het gaat : langs een andere weg zal ik u langer schrijven
voor ik naar China ga. »
Intussen was het ook op het eiland Sanchón bekend geworden, dat een
Chinees Pater Francisco zou komen halen. Dat nieuws bracht veel opschudding met het gevolg, dat de Portugezen zich nu naar hem begaven om hem
hun bezorgdheid bloot te leggen. Als hij zich ondanks de strenge bepalingen
naar Canton zou begeven, bestond er gevaar, dat de Chinese bestuurders
van die stad die overtreding zouden verhalen op de landgenoten van
Xaverius en hun schepen zouden beschadigen. Dit scheen hem juist, die
bezorgdheid was gegrond en hij beloofde niet naar China te zullen gaan
dan nadat de Portugese schepen, die wilden vertrekken, ook inderdaad
vertrokken waren. Het duurde dan ook niet lang, of op een enkel na waren
alle schepen verdwenen en hadden de laatste brieven meegenomen. Xaverius
bleef bijna alleen achter. De zieke Chinese tolk, over wie hij in een van
zijn brieven klaagde, dat hij zijn Chinees vergeten was, was intussen beter
geworden en kon op zijn beurt zijn Pater enige diensten bewijzen. Laten
we de hemel danken voor die kostbare Chinees. God had de leiding bij de
gebeurtenissen, die op handen waren. Broeder Ferreira had hij zelf moeten
verwijderen uit de Sociëteit. Er was ook nog een zekere Christobal, van wie
weinig met zekerheid bekend is. In dat gezelschap zal hij smachtend van
verlangen naar de komst van de Chinese jonk zich voorbereiden voor de
grote reis naar de eeuwigheid. Wij geven weer het woord aan Antonio de
Sancta Fee, de Chinees, die bij Xaverius was gebleven.
« Na het vertrek van de laatste schepen ging de Pater door met zijn
gewone bezigheden : biecht horen, preken, catechismus geven aan de kinderen en slaven, vriendschap sluiten en zorgen voor de armen en zieken van
(1) Mon. Xay. I, p. 787.
(2) Mon. Xay. I, p. 795.
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het eiland, iedere dag, ieder uur vurig verlangend naar de komst van de
Chinese koopman, die hem naar Canton zou brengen, zoals afgesproken
was. Maar Onze Heer, die besloten had hem reeds de beloning te geven
voor zo grote en zo vele werken, die hij uit liefde en dienstvaardigheid
voor Hem had volbracht, beschikte anders, want, toen bijna alle schepen en
de meeste Portugezen vertrokken waren, waren er soms geen meer over
om hem van het nodige te voorzien, zodat hij soms genoodzaakt was tot
mij te zeggen naar de overgebleven Portugezen te gaan om hun ter liefde
Gods iets te eten te vragen, daar hij gebrek leed. Tengevolge daarvan en
van zijn aanhoudende dagelijkse arbeid en van zijn groot verlangen om
zich te Canton te bevinden werd hij ziek, op een Maandag. Hij had juist
mis gelezen voor een overledene en twee brieven geschreven, die hij naar
Indië zou sturen zodra hij in China zou zijn aangekomen. Hij vroeg mij,
of het niet goed zou zijn, als hij naar het schip van Pereira ging, dat nog
in de haven lag (de Santa Croce) . Toen ik hem te kennen gaf, dat ik het
met hem eens was, omdat hij daar zou vinden, wat hij nodig had, en omdat
de zeelucht hem misschien goed zou doen, scheepte hij zich Dinsdags in
om 12 uur 's middags. Maar hij bleef slechts een nacht op het schip, zowel
om de sterke deining als om de koorts, die toenam. Zo kwam hij 's morgens
weer aan de wal, waar ik gebleven was. Hij bracht onder zijn arm een
broek mee van laken, die men hem op het schip gegeven had tegen de kou
en wat amandelen tegen de ziekte.
Hij was zo verhit door de koorts, dat een Portugees medelijden met hem
kreeg en hem meenam naar zijn huis. Daar hij zorgde voor zijn nachtverblijf, stelde deze man hem voor, dat hij zich zou laten aderlaten, want
hij was zieker dan hij dacht. De Pater gaf ten antwoord, dat hij niet
gewend was aan aderlatingen, maar dat hij hier en in al het overige, wat
zijn ziekte betrof, maar moest doen, wat hem goed dacht. De aderlating
had dus Woensdags plaats ; hij had daaronder een lichte fl auwte ; na de
aderlating overviel hem een grote walging, zodat hij niets kon eten en de
volgende dag, dat was Donderdag, hebben ze een nieuwe aderlating op hem
toegepast, waaronder hij weer in zwijm viel. Daarop hebben zij hem een
laxeermiddel gegeven, maar de koorts steeg voortdurend en veroorzaakte
grote benauwdheden. Hij verdroeg echter alles met groot geduld zonder
een woord van klacht te uiten, zonder iets te vragen. Daarop overviel hem
een ijlkoorts, waarin de wartaal, die hij sprak, voor ons vrome gedachten
waren en voor al degenen, die hem hierin zouden willen navolgen, want
met ten hemel geslagen ogen en met een gelaat en uitdrukking van grote
blijdschap, hield hij luide samenspraken met onze Heer in de verschillende
talen die hij kende. Wat ik heb verstaan is, dat ik hem meermalen deze
woorden hoorde herhalen : Jezus, zoon van David, ontferm u mijner ; gij
echter ontferm u over mijne zonden. Dat duurde zo tot Maandag 28
November, dat was de achtste dag van zijn ziekte, waarop hij de spraak
helemaal verloor en hij bleef zo drie dagen tot Donderdag 12 uur, gedurende
welke tijd hij niemand kende en niets at. Daarna Donderdag om 12 uur,
zoals ik gezegd heb, begon hij weer te spreken en de mensen te herkennen
en het meest wat men hem hoorde zeggen, waren de namen van de
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mij eraan,
eraan, dat
dat het goed
op het lijk
op
lijk een
een flinke
flinke laag
laag kalk
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Indië, hij het zou kunnen doen. Dat vonden alle gezellen heel verstandig
en toen we kalk gingen halen, vonden we vier zakken. We legden twee
zakken onder het lichaam en twee er boven, opdat het beter zou verteren,
terwijl Onze Heer het zo beschikte om hetgeen later gebeurde, toen zij het
lichaam naar Indië brachten om zijn gaafheid en onbedorvenheid te laten
zien. Toen we de kist wederom hadden dicht gespijkerd, legden wij die
onder de aarde en bedekten hem, en ik legde enige stenen op het graf om
het later te kunnen vinden, want als ik ooit dit eiland zou aandoen en
deze verlaten plaats zou bezoeken of een ander van de Sociëteit, die zou
willen zien, waar het lichaam van deze zalige Pater begraven lag, men het
te weten zou komen. En zo namen we van hem afscheid met grote verslagenheid en droefheid ons beroofd te zien van een zo buitengewone en
heilige man. » Zo werd hij de eerste keer begraven op dat eiland, op een
Zondagmiddag, daags na zijn dood, 4 December van hetzelfde jaar
des Heren 1552.
III.
Tweede Begrafenis.
a Het lichaam bleef onder de aarde tot 17 Februari van het volgende
jaar 1553, dat is tot de tijd, dat de schepen van China gewoon zijn naar
Malakka te gaan en waarin ook het schip van Diego Pereira moest komen,
waarmede de Pater vertrokken was. Het schijnt, dat Onze Heer het zo
beschikte, die zijn dienaar wilde bekend maken en de deugden en gaven,
die Hij in hem verborgen had. Ik ging naar de kapitein van het schip en
zeide hem : wat nu heer ? Moet het lichaam van de gezegende Pater M.
Francisco, een zo heilig man, zoals Ued. weet, zo blijven liggen ? Hij antwoordde bij : Ik weet het Antonio de Sancta Fee, daar ik de wonderbare
werken gezien heb, die God door hem heeft verricht. Maar wat wilt gij,
dat wij doen, daar ik niet weet, of het lichaam voldoende verteerd is om
de beenderen te kunnen meenemen ? Ik zal iemand sturen om te zien, en
als het zover is, geef ik u er mijn woord op, dat ik ze zal meenemen ; het
is immers redelijk, dat zij die hem gebracht hebben, hem ook terugbrengen
en ik weet zeker, welk een troost dat zal zijn voor zijn grote vriend en
vereerder Diego Pereira, van wie dit schip is en wiens dienaren wij zijn.
Na dit gezegd te hebben zond hij een Portugees, in wie hij vertrouwen had,
die zich op de hoogte moest stellen omtrent het lichaam en zien hoe ver
het was ; en als het zo was, dat het vervoerd kon worden, moest hij het
meebrengen en als het nog een kwade lucht had, moest hij het weer
bedekken en laten waar het was. Deze man ging vervolgens naar het graf
en opende de kist, waarin het lichaam zich bevond, en vond het zo gaaf
en gezond, als toen wij het begraven hadden, terwijl het ongeveer drie
maanden begraven was geweest, zonder enige kwalijke lucht als alleen van
de kalk, waarin het zich bevond. Dit ziende bracht hij grote dank aan
onze Heer, die zo zijn dienaren bewaakte en bewaarde ; en een stukje
vlees afsnijdend bracht hij het naar de kapitein, om hem te laten zien, hoe
gaaf het lichaam was. Deze het zo vers en gezond ziende loofde Onze Heer
en gaf bevel, dat men terstond erheen zou gaan en het lichaam met de
kist, waarin het lag met de kalk zou halen, opdat het onder de zeereis zou
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-
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Pater scheepte zich in en nam met zich mee drie medebroeders (waaronder
fr. Texeira) en vier of vijf weeskinderen, die goed konden zingen om het
lichaam met liederen te ve rwelkomen, wanneer we het zouden bereiken. We
voeren drie of vier dagen rond op zoek naar het schip en toen vonden wij
het zonder mast in de nabijheid van Baticala (Baicala, een weinig bezuiden
Mangalore) . Wij gingen terstond naar beneden, naar het vertrek, waar het
lichaam zich bevond. De kist was bedekt met een zijden kleed. Wij kusten
de kist en omhelsden die onder veel tranen. Intussen gaf de kapitein op het
dek allerhande orders om het afscheid zo plechtig mogelijk te doen zijn.
Iedereen hielp mee om het schip met vlaggen en wimpels te versieren, de
stukken werden geladen om op het ogenblik van vertrek te worden
afgeschoten. De kapitein gaf ook bevel zijden doeken op te hangen en
heel de vloer, waar de baar zou worden neergezet te kalefateren. Intussen
brachten wij de kist naar boven en toen die op de klaargemaakte plaats
was neergezet, begonnen de jongens die we meegebracht hadden God ter
eer Hymnen en Psalmen te zingen. Zij droegen bloemslingers om het hoofd
en hielden palmtakken in de handen. Daarop brachten we de lijkbaar naar
het vaartuig, dat we voor dat doel hadden meegebracht. Op hetzelfde
ogenblik begon heel de artillerie van het grote schip los te barsten tot grote
vreugde van ons allen, die er bij tegenwoordig waren, omdat we zagen, dat
zelfs midden op zee het heilig lichaam zo werd gevierd en dat zelfs daar de
Heer Zijn dienaar wilde eren. Toen we het lichaam hadden opgenomen,
gingen we de volgende nacht slapen in de kerk van O. L. V. Presentatie
in het gezicht van Goa. In die kerk heeft Pater Rector ons het lichaam laten
zien : hij had de houding en het gezicht, zoals wij hem in zijn leven hadden
gekend. Hij droèg zijn priesterlijke kazuifel en alles was zo gezond en zo
fris, alsof hij op dat ogenblik voor het eerst begraven werd. Onder alle
kleren droeg hij op het blote lichaam een heel prachtig surplis, dat hij
van Goa had meegenomen om daarin gekleed te zijn, als hij met de koning
van China zou spreken ; dat zag er nog zo fris uit, ofschoon het meer dan
een jaar onder de grond had gezeten, dat dezelfde Pater Rector Melchior
Nunez het daarna meenam, toen hij naar Japan ging, om de koningen van
dat land te bezoeken. Zijn gezicht was bedekt met een amict, omdat zijn
neus met bloed was bevlekt, toen zij hem te Malakka begraven hadden ;
de armen hield hij op de borst gekruist ; handen en voeten waren bloot,
men zag ze met vlees en vel, ofschoon een beetje vuil van de kalk, die men
er op had gestrooid. Intussen zond Pater Rector twee van ons naar de
Onderkoning met de boodschap, dat het lichaam was aangekomen en dat
Zijn Hoogheid kon bepalen, wat er gebeuren moest. De Onderkoning,
ofschoon het ongeveer middernacht was en hij nog sliep, toen we aankwamen, ontving ons met groot genoegen en antwoordde, dat hij instond
voor alles wat de ontvangst betrof. Daarop gingen wij naar het college,
waar, omdat de medebroeders wisten, dat het lichaam was aangekomen en
hoe het er uit zag, niet één man die nacht sliep, maar allen de tijd
gebruikten om alles in gereedheid te brengen voor de ontvangst van het
heilig lichaam ; de kerk, die in rouw was om de vasten, werd helemaal
feestelijk versierd, men ontblootte de retabels en bracht alles zo vlug in
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orde, dat ook daarin
orde,
daarin bleek,
bleek, dat
dat Onze
Onze Heer
Heer zijn
zijndienaar
dienaar wilde
wildeverheerlijken,
verheerlijken,
zoals de volgende dag
dag duidelijk
duidelijk werd.
werd.
was het
het de
devrijdag
vrijdagvan
vanLazarus
Lazarus(voor
(voorPassiezondag)
Passiezondag)..
De volgende
volgende dag was
Zodra het
het licht werd,
wij het lichaam
Zodra
werd, brachten
brachten wij
lichaam weder
weder naar
naar het
het schip
schip en
en
plaatsten de
de kist hoog
plaatsten
hoog op
op het
het dek
dekonder
onder een
eenkleed
kleed van
vanbrocaat
brocaaten
endaaromdaaromheen
brandende fakkels
kaarsen, en wij
wij allen
allenmet
metorde
ordeopgesteld.
opgesteld.:.
heen veel brandende
fakkels en kaarsen,
»
laat niet toe
De plaatsruimte
plaatsruimte laat
toe de
detonelen
tonelenvan
vangeestdrift
geestdrifttetebeschrijven,
beschrijven,
het heilig
heilig overblijfsel
overblijfsel van
van Xaverius
Xaverius van
vanhet
hetogenblik,
ogenblik,
die plaats vonden om het
die
dat het zich
dat
zich vertoonde
vertoonde in de
de straten
straten van
van de
deuitverkoren
uitverkoren stad.
stad. Met
Metgrote
grote
moeite
plechtige processie
processie het college
college van
van de
de H.
H.Paulus,
Paulus,waar
waar
moeite bereikte
bereikte de
de plechtige
geen
Requiem, maar
votiefmis van
van het
het H.
H.Kruis
Kruiswerd
werdgezongen.
gezongen.OnOngeen Requiem,
maar de
de votiefmis
mogelijk
plechtigheid de kerk
kerk uit
uit tetekrijgen
krijgenzonder
zonder dat
datzij
zij
mogelijk de
de mensen
mensen na de plechtigheid
het lichaam
hadden gezien,
gezien, en
en toen
toen zij
zij het door
het
lichaam hadden
door de tralies
tralies van een
een hek
hek in
in
het de
de
zijn heerlijkheid
hadden bewonderd,
bewonderd,moest
moest men
men toestaan,
toestaan, dat
dat zij het
zijn
heerlijkheid hadden
voeten
gingen kussen
kussen en
en hun
hunrozenkransen
rozenkransen aanstrijken
aanstrijken aan
aan hun
hunheilige.
heilige.
voeten gingen
Vier
dagen lang
zijn zij
zij er
er langs
langs getrokken...
getrokken... Het
Het proces
proces van
vanGoa
Goa
Vier volle
volle dagen
lang zijn
bewaart
naam van
vrouw, die
die hem
hem de
de kleine
kleine teen
teenheeft
heeftafgebeten
afgebeten
bewaart de
de naam
van de vrouw,
en weer
vloeide het
het bloed
We zouden
zouden hier
hier nog
nogaan
aan
en
weer vloeide
bloed als van
van een
een levende...
levende ... We
de uitvoerige
uitvoerige verklaringen,
verklaringen, die Doctor
Doctor Cosme
Cosme de
de Saravia,
Saravia,
moeten
moeten toe voegen de
de Onderkoning,
Onderkoning, en de
de vicaris
vicaris generaal
generaal hebben
hebben afgelegd.
afgelegd.
de geneesheer
geneesheer van de
de stad
stad kwam,
kwam, het
hetgaan
gaanzien,
zien,hij
hij heeft
heeft
De eerste
eerste is, toen
toen het
het lichaam
lichaam naar
naar de
alle ledematen onderzocht en in het bijzonder de buik, «waarin ik gevondenaledmtnorzcheibjondruk,«waigevond
was of
of
heb
weerstand en dikte van
van ingewanden,
ingewanden, zonder
zonder dat het
het gebalsemd
gebalsemd was
heb weerstand
iets kunstmatigs
en ikik
iets
kunstmatigs bevatte.
bevatte.»» De tweede
tweede verzekert
verzekert onder
onder andere
andere:: ««en
heb geen bederf in genoemd
heb
genoemd lichaam
lichaam geroken,
geroken, ofschoon
ofschoon ik mijn
mijn gezicht
gezichterer
heel dicht bij
bij heb
heb gebracht.
gebracht. »:.
Zo is
Zo
is het
hetlichaam
lichaam lang
langgebleven.
gebleven. Zo
Zo schitterend
schitterend was
was het
het wonder,
wonder, dat
dat
Aug. 162
1623)
degeschiegeschieUrbanus VIII
de bul
bul van
van de
deheiligverklaring
heiligverklaring (6
(6 Aug.
Urbanus
VIII in de
3) de
denis van de
deglorieuze
glorieuze relikwie
relikwie uitvoerig
uitvoerig heeft
heeftwillen
willenvermelden.
vermelden.Zonder
Zonder
denis
lezing van
van de
de processen,
processen, gehouden
gehouden op
op bijna
bijna
het onfeilbaar
onfeilbaar leergezag
leergezag zou
zou de lezing
alle plaatsen,
goede
alle
plaatsen, waar
waar de
de Heilige
Heilige heeft
heeft geleefd,
geleefd, reeds
reeds ieder
ieder mens
mens van
vangoede
moeten overtuigen
overtuigen van
goddelijke tussenkomst
tussenkomst in
leven van
van de
de
wil moeten
van de goddelijke
in het leven
Apostel
van Indië.
M onumenta Historica
Historica hebben
hebben de belangrijke
belangrijke docudocuApostel van
Indië. De
De Monumenta
menten
menten onder ons bereik gebracht
gebracht na
na 400
400 jaar.
jaar.
loopder
dertijden
tijdenveranderd.
veranderd.Maar
Maar
Toch is
is het
het lichaam
lichaam van
van Xaverius
Xaveriusinindedeloop
die geschiedenis
de
geschiedenis is een
een bewijs
bewijs tetemeer
meervan
vandedebovennatuurlijkheid
bovennatuurlijkheid van
vande
feiten, die
die in
in1552
1552dedenieuwe
nieuwelanden
landenin in
bewonderinghebben
hebbengebracht.
gebracht.
feiten,
bewondering
Ziehier
het verhaal
verhaalvan
van Pater
PaterJuvencius
Juvenciusin
in zijn
Ziehier het
zijn Geschiedenis
Geschiedenis van
van de
de
Sociëteit. Pater
Pater Aquaviva,
Aquaviva, vierde
het jaar
jaar
Sociëteit.
vierde Generaal
Generaalvan
van de
de Orde,
Orde, wilde
wilde in het
1614 de
de stad
stad Rome
Rome verrijken
verrijken met
meteen
eenkostbare
kostbarerelikwie,
relikwie, en
enhad
hadbepaald,
bepaald,
terwijl het Oosten
Oosten heel
heel het
het lichaam
lichaam van
van Xaverius
Xaverius zou
zou blijven
blijven bezitten,
bezitten,
dat, terwijl
toch een gedeelte
gedeelte ervan
ervan zou
zou worden
worden afgestaan
afgestaan aan
aan het
het Westen.
Westen. De
DePaters
Paters
van Goa
Goa vreesden
vreesden echter,
echter, dat tengevolge
tengevolge van de
de uitvoering
uitvoering van
van dat
datbevel
bevel
er onlusten
onlusten zouden
zouden kunnen
kunnen uitbreken.
uitbreken. Daarom
zich in
in het
het
er
Daarom begaven
begavenzij
zij zich
November1614)
1614)naar
naardedekapel,
kapel,waar
waarhun
hunkostbaar
kostbaar
holle van de
de nacht
nacht (3(3November
holle
geweldige
onderpand des hemels rustte. Drie
Drie maal
maal sidderde
sidderde de
deaarde
aardeen
eneen
eengeweldige
onderpand
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schrik
meester. Zij
Zij gingen
gingen terug
terug en
enniemand
niemanddurfde
durfde
schrik maakte
maakte zich
zich van
van hen meester.
een
lichaam, toen
een, die
die meer
meer temtemeen hand
hand uitsteken
uitsteken naar
naar het
het heilig
heilig lichaam,
toen er
er een,
perament had,
had, met
met luide
luide stem de Heilige begon
perament
begon aan
aan te
teroepen,
roepen, hem
hemsmekend,
smekend,
dat
zo gehoorzaam
gehoorzaam was
geweest aan
oversten, nu nog een
een
dat hij,
hij, die altijd zo
was geweest
aan zijn oversten,
gedenkwaardig
geven en
en het
hetbiddend
biddend
gedenkwaardigvoorbeeld
voorbeeldvan
vandie
die deugd
deugd zou
zou willen
willen geven
Europa
gedeelte van
van zijn
zijn heilig
heilig lichaam
lichaam zou
zouweigeren.
weigeren.
Europa ten
ten minste
minste niet
niet een gedeelte
Het scheen hun toe,
toe, dat
dat hun
hun gebed
gebed was
wasverhoord,
verhoord, de
deaardbeving
aardbeving herhaalde
herhaalde
zich
de Paters
Paters traden
traden de
de kapel
kapelweer
weerbinnen.
binnen. De
Derechterhand
rechterhand werd
werd
zich niet
niet en de
met de arm
met
arm van het
het lichaam
lichaam gescheiden
gescheiden ; het
het vlees
vlees was
waszacht
zachten
enbuigzaam.
buigzaam.
De rector
rector van
van het
het noviciaat
noviciaat van
vanGoa,
Goa,Pater
PaterSebastianus
SebastianusGonzales,
Gonzalts,bracht
bracht
de kostbare
de
kostbare relikwie
relikwie naar
naar Rome.
Rome. Van
Van dat
dat ogenblik
ogenblik begon
begon het
hetlichaam
lichaam
langzamerhand
die het
het van
vannabij
nabijmocht
mocht
langzamerhanduit
uittete drogen.
drogen.Een
Een Franse
Franse Jezuïet
Jezuïet die
zien
er nog
nog vol
volbewondering
bewondering over
over in
in zijn
zijnbeschrijving
beschrijving en
en
zien omtrent
omtrent 1694
1694 is er
verhaalt, dat een
verhaalt,
een Hollander,
Hollander, Commissaris
Commissaris van
van de
de Oost-Indische
Oost-Indische Compagnie,
Compagnie,
zekere
gezicht bekeerde
bekeerde en
en tot
tot de
deKatholieke
KatholiekeKerk
Kerkoverging.
overging.
zekere Drijers,
Drijers, op dat gezicht
Een
ander Franse
Machault, geeft
een boek,
boek, dat
datnog
nog
Een ander
Franse Jezuïet,
Jezuïet, Pater
Pater de
de Machault,
geeft in een
te vinden
vinden is
is in
in de
deBibliothèque
BibliothèqueNationale,
Nationale,een
eenuitvoerige
uitvoerigebeschrijving
beschrijving van
van
het lichaam
lichaam (chair
(chair sèche,
sèche, sans
sans suc)
suc).. Het
Het best
bestbewaard
bewaard zijn
zijn de
devoeten,
voeten,waar
waar
men zelfs het
het bloed
bloed in
inaderen
aderenkan
kanonderscheiden.
onderscheiden.
In 1708
1708 gaat
gaat erereen
eenenigszins
enigszinszenuwachtige
zenuwachtige brief
briefnaar
naarPater
PaterGeneraal
Generaal
van
Pater Franciscus
Franciscus de
verbod te
te vragen
vragen van
van nog
nog ooit
ooithet
het
van Pater
de Sousa
Sousa om
om het verbod
heilig
lichaam te laten
laten zien.
zien. Die
Diemet
metdedevorige
vorigeOnderkoning
Onderkoninghet
hetvoorrecht
voorrecht
heilig lichaam
hebben
leur gesteld
gesteld over
over de
de veranderingen,
veranderingen, die in
in zo
zo
hebben gehad,
gehad, zijn
zijn nu
nu heel te leur
weinig
jaren (tam
spatio) hebben
weinig jaren
(tam brevi
brevi annorum
annorum spatio)
hebben plaats
plaats gehad.
gehad. Men
Men isis
daar niet op in
daar
in gegaan.
gegaan. Chartres
Chartres Molony heeft gelijk,
gelijk, nog
nog vertoont
vertoont men
men nu
nu
en dan het lichaam
lichaam van
van Xaverius.
Xaverius. Wie
Wie er
er nog
nog kort
kort geleden
geleden enthousiast
enthousiast over
over
gesproken heeft,
de bekende
bekende Radiospreker,
Radiospreker, Père
Père Lhande,
Lhande, die,
die, ofschoon
ofschoon
gesproken
heeft, was de
Fransman, Xaverius
beschouwde als
landgenoot, Bask
Bask zoals
zoals hij.
hij. Hij
Hij
Fransman,
Xaverius beschouwde
als zijn landgenoot,
heeft het lijk van Xaverius te Goa gezien, hij heeft de menigte zien defilerenheftlijkvanXruseGogzin,hjftdemgzinlr
voor
hij heeft
voor het heilig
heilig overblijfsel,
overblijfsel, hij
heeft zelfs
zelfs de
de heidenen
heidenen met
metde
deafgodische
afgodische
strepen op
hun gezicht
gezicht ervoor
ervoor zien
Wij kunnen
kunnen de
de plannen
plannen der
der
strepen
op hun
zien buigen... Wij
Voorzienigheid niet
tijd, Hij
Hij geeft
geeft
Voorzienigheid
nietvooruit
vooruitlopen.
lopen.God
Godisis de
de Heer
Heer van
van de tijd,
Hem behaagt,
behaagt, Hij
Hij laat
laat ons
ons
wondertekenen en
zijn wondertekenen
en neemt
neemt ze
ze terug,
terug, als
als het Hem
Enininonze
onzemoderne
moderne tijd
tijd
zien en horen,
horen, en
en geloven
geloven uit geheel
geheel ons
ons hart.
hart. En
zien
maakt het oude
oude India
India Portugueza
Portugueza een
eenontzettende,
ontzettende, bloedige
bloedigecrisis
crisismee
mee! I
maakt
Mogen
we met
Mogen we
met Chartres
Chartres Molony
Molony blijven
blijven herhalen
herhalen: : and
and Xavier
Xavier isis there
there
still
still!! Hij
Hij behoude
behoude en
envermeerdere
vermeerdere er
er het
hetware
waregeloof.
geloof.

Hei onvergankelijke Sprookje

'

door Em. JANSSEN S.J.

Het lijkt wel eigenwijs, op den titel van een boek te durven vitten.
Dr Schuurman noemt zijn studie over het sprookje Er was eens... en er
is nog : hij wil ons binnenleiden in de sprookjeswereld, en wat de sprookjesverteller eens droomde, meent hij, maken de hedendaagse wetenschap en
techniek langzaam tot werkelijkheid. Het sprookje zou bij de mensheid in
het kinderstadium, het bewustzijn uitdrukken van het nog ongebruikte
vermogen ; nu treden wij de puberteitsjaren in, en alles komt geleidelijk
uit. Eens in de toekomst richten wij een toren van Babel op, waarbij de
talen niet meer worden verward ; vaag lag dat vooruitzicht in de aloude
verbeelding reeds besloten.
Wij vragen ons af of de auteur zelf niet een bedrieglijk sprookje wil
uitbouwen : dat van den menselijken trots namelijk, die ons in feite kortzichtig houdt en het schoonste verijdelt. Want hoe ver het mensdom technisch ook zou vorderen ; eindeloos ligt, achter zijn beperkte verovering,
de horizon nog open, en altijd dient er gedroomd. Altijd lopen verlangens,
vermoedens, inzichten zelfs, vooruit op het verworvene ; doch van die
verlangens en vermoedens is het eindeloze als zodanig het eerste bestanddeel : het voor onze krachten onbereikbare, dat alleen een bovenaardse
macht ons in den schoot gooit.
Altijd zal de mens dromend hunkeren naar het grenzeloze ; maar nooit
bereikt hij het uit zichzelf. Altijd zal het sprookje, onder de andere vormen
van kunst en kennen, hem bekoren en betoveren, verlichten en bedwelmen
tegelijk ; hem stuwen naar werkzaamheid en verwerven, het meest echter
voor wie er diep op ingaat naar deemoed en geloof. Bepaalde vormen,
symbolen en gestalten kunnen voorbijgaan ; de werkelijkheid van het
sprookje, de objectieve en subjectieve, is van alle tijden. In alle tijden
worden sprookjes verteld ; altijd is hun geheimzinnige atmosfeer, in den
grond, precies dezelfde. Daarom wijzigen wij den titel van het boek dat
wij behandelen : Er was eens... en zo is het nog.
I

Het sprookje hoort bij de epiek. Van de epiek dan uitgaande, willen wij
het omschrijven en vatten. Onder de literaire genres is de epiek de vergaarschuur van het menselijk ervaren. Feiten en gestalten, toeval en bestemming,
aanvang en uitkomst, eenling en gemeenschap, een dag en eeuwen : alles
heeft er zijn plaats en rol ; alles draagt in zich een smaak en een les, een
licht en een richting. In het veelvuldige toevallig en vergankelijk gebeuren,
1. Kanttekeningen bij : Er was eens... (Inleiding tot de sproolkjeswereld) En er is nog
(Van symbool tot werkelijkheid), door Dr C. J. SCHUURMAN, Zenuwarts (Van Loghum
Slaterus, Arnhem, Kosmos, Antwerpen, 1946, 253 blz.).
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onbeduidends en
haast onopgemerkt,
onopgemerkt, schift
scheidt de epiek
epiek;; zij
zij
veel onbeduidends
en haast
schift en
en scheidt
sorteert en voegt samen
samen;; met
met een
eennieuwen
nieuwen adem
adem bezielt
bezieltzezehaar
haarschepping.
schepping.
sorteert
Veel valt weg
weg;; maar
maar het
hetoverblijvende,
overblijvende, van
vaneen
eenbijzondere
bijzonderequaliteit,
qualiteit,grijpt
grijpt
Veel
aan:: een
eengecondenseerde
gecondenseerde en
enals
alszodanig
zodanigherschapen
herschapen
ons zoveel
zoveel sterker
sterker aan
ons
oergebeuren en de
de oerbestemming,
oerbestemming, waarvan
waarvan het
hetgenaken
genaken
werkelijkheid. Het oergebeuren
werkelijkheid.
huiveren doet, legt
legt zijn
zijn krachtlijnen
krachtlijnen onder
onder het
hetvertelde
verteldeen
envoorgestelde,
voorgestelde,
ons huiveren
als een
een metaal
metaal bij
bij een
eenmagneet,
magneet, daarvan
daarvan niet
nietmeer
meerlos
loskan.
kan.
dat, als
wesoms
somsbladeren
bladerenenenoude
oudevoorwerpen,
voorwerpen,
Diep onder
onder een
een waterspiegel
waterspiegel zien
zienwe
terwijl het water
water stroomt
stroomt en golft,
golft, onbewogen.
onbewogen. Door
Door de
dewaterlagen
waterlagen geheel
geheel
terwijl
vervormd, laten
zich toch
toch onmiddellijk
onmiddellijk herkennen.
herkennen. Even diep
diep liggen,
liggen, inin
vervormd,
laten ze zich
doorzichtige kunstenaarsgemoed
kunstenaarsgemoed van
doorleefde of
of
het doorzichtige
vanden
den verteller,
verteller, de
de doorleefde
waargenomen feiten.
ze ons
onsaan
aangelijk
gelijkdedewaterspiegel
waterspiegelbezonken
bezonken
waargenomen
feiten. Hij
Hij biedt ze
blaren vertoont,
vervormd en
kenbaar, als
als universeel
universeel geworden
geworden en
en noodnoodblaren
vertoont, vervormd
en kenbaar,
zakelijk; ; onvergankelijke
onvergankelijke symbolen
altijd vlottende,
vlottende, altijd
altijd
zakelijk
symbolenonder
onder een
een altijd
werkelijkheid.
veranderende werkelijkheid.
Want de
werkelijkerdan
dande
de werkelijkheid
werkelijkheid zelf.
zelf. Deze geeft
de epiek is werkelijker
geeft slechts
slechts
den schijn der
der dingen,
dingen, gene
genehun
hunonvervreemdbare,
onvervreemdbare, hun
hun blijvende
blijvende waarheid.
waarheid.
Deze
den blik
Deze verhindert
verhindert den
blik en
en verbergt
verbergt den
den horizon
horizon;; gene
geneverheldert
verheldert het
het
zien, tot diep
zien,
diep in
in het
hetuitspansel.
uitspansel. Deze
Deze bekoort
bekoort en
en stoot
stoot af,
af,verbijstert
verbijstert en
en
bedriegt:: niemand
zij haar
haar beloften
beloftenzal
zalnakomen
nakomenen
enhaar
haarbedreibedreibedriegt
niemand weet
weet of zij
genekan
kan
gingen uitvoeren,
gingen
uitvoeren,ofofzij
zijhem
hemzal
zalontgoochelen
ontgoochelenofofoverstelpen;
overstelpen-; gene
akelig
tragisch zich voordoen
voordoen;; maar
maar zij isis vast
vasten
enzeker,
zeker,en
enachter
achterhaar
haar
akelig of tragisch
Hetdagelijkse
dagelijksegebeuren
gebeuren
zwartste
hemel verlicht.
verlicht. Het
zwartste storm-wolken
storm-wolken blijft
blijft de
de hemel
is het
het onzeker
onzeker vertoon
vertoon van
van grauwe
grauwe buien
buien of
offlarden
flarden azuur,
azuur, van
vaneen
eenbadende
badende
is het
het vaste
vaste opop-enenneergaan
neergaan der
derzon,
zon,
maan of een
een regenboog
regenboog;; de epiek
epiek is
maan
na dag,
dag, en
en ininden
dennacht
nachthet
hetwandelen
wandelen der
dersterren.
sterren. Alles
Alles legt
legt zij
zij
dag
dag na
vast aan een eerste gebeuren, van waaruit al het andere zin krijgt envastnergbu,vanwitlhedrznkjgt
waarde. Door
Door een
een bonte
van feiten
feiten heen
heen benadert
en vat
waarde.
bonte dwarreling
dwarreling van
benadert en
vat zij
zij
het
verloop:: van
van een
een leven,
leven, een
eenvolk,
volk,een
eengemeenschap
gemeenschap hoe
hoe dan
dan ook,
ook,
het éne verloop
daténe
éneverloop
verloopgloeit
gloeit en
en vlamt,
vlamt, als
als
een
een tijdvak
tijdvakof
of een
een hoofdstad,
hoofdstad,- enendat
aan
de zon
zon ontstoken.
ontstoken. De vurige
vurige blik
blik van
van een
eenslang
slangverstilt
verstiltenenbedwingt
bedwingt
aan de
de weerloos
weerloos geworden
haar diepste
diepste wezen
wezen gezien,
gezien, plaatst
plaatst
geworden prooi
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ervaring-eeneen
conglomeraat
liever
van
eeneen
ontzagwekkende
waarbijhet
hetconcrete,
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overgave
dat niets dood laat,
een volledige activiteit
en
niets duister of omschaduwd, dat alles in den gloed stelt van de heldhaftigheid. Een allesbeheersende noodzakelijkheid, die afglanst van een
zoveel meer verbazende schijnbare toevalligheid. Heel concrete gestalten ;
maar duizenderlei incarnaties zijn mogelijk. Enkele feiten op een smal
toneel ; doch niets blijft onberoerd. Onuitputtelijke symbolen, daarom niet
minder levensecht of onmiddellijk te vatten. Met kosmische, met psychologische, met goddelijk-wonderbare bouwstenen staat het levensbeeld
opgebouwd : God die alles beheerst en doordringt ; de door Hem gewekte
en bezielde natuur ; de vrije mens die in deemoed moet buigen... In zulke
mythen vooreerst legt het leven zich vast van mensen en geslachten ; daarna
pas en daar doorheen in de wijsbegeerte de geschiedenis en de andere wetenschappen. Elke verovering van den geest begint met het scheppend spel der
verbeelding, iets als een mythe. En deze mythen vullen elkander aan of
vernietigen elkander, volgens de richting en den geest der scheppende overtuiging. Mythen van deemoed en geloof passen als zodanig bij en op
elkander ; mythen aan den hoogmoed ontsprongen (met minder recht noemt
men ze zo, maar ze dragen den naam) vormen hoogstens een toren van
Babel : een collectief bedrog, één moment slechts schijnbaar samenhangend
en imponerend, dat daarna zichzelf ve rnietigt.
De opeenvolgende grote mythen onder de volkeren vormen het beste
beeld van hun religieuze en culturele geschiedenis. Religieuze en culturele
tegelijk ; want een levende religie is altijd zij alleen cultuurscheppend ; terwijl de cultuur, zodra zij de religie poogt te verdringen, in gnosis
en specialisering uiteenvalt en vergaat. In de mate waarin onder de mensen
een religieuze (of pseudo-religieuze) geest doorwerkt, worden er mythen
geboren ; elke laïcisering daarentegen doet ze vergaan, om daarna de
cultuur, zonder grondslag noch vastheid nu, aan te randen en uiteen te
rukken. Verkeerd is dus de voorstelling, als zou de voortschrijdende cultuur
geleidelijk de mythen doen verzwinden. Dat gebeurt in perioden van
decadentie, jawel ; maar dat juist is decadentie ! In de opeenvolgende
culturen echter kan alleen de scheidingslijn tussen mythe en cultuur zich
even verplaatsen. In den laatsten oorlog veroverden de Duitsers heel veel
terrein op de Russen ; achter het bezette gebied lag echter het vrije
Rusland, en het tegenoffensief werd zoveel machtiger.
Bepaalde mythen kunnen vergaan ; maar de mythe bestaat even lang
als het mensdom op aarde. De mythe, met hetzelfde grondthema, « dat
verhaalt van een verheven voorspel, vervolgens van het grote menselijke
drama van het lijden, mislukking, verdrukking en schijnbare ondergang,
tenslotte echter van den triomf van het ware en zuivere en van een eindsituatie, die het verleden volkomen liquideert » (blz. 26). Duidt dat grondthema de onveranderlijke bestemming niet aan van ieder mens van goeden
wil, omdat het de bestemming is (wat is de katholieke synthese hier vruchtbaar ! ) van wie genoemd wordt « de Eerstgeborene van gans de schepping »
(Col. 1,15) ? Van den « Eersteling onder hen die ontsliepen » (I Cor. XV,
20), den eerste ook van wie opstond uit de doden. Ligt het grondthema
van de mythe niet in de Evangelie-Woorden besloten : « Moest de Christus
dit alles niet lijden, en zo zijn glorie binnengaan » (Luc. XXIV, 26) ?
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Mythen, ware grote mythen hebben iets van de blijde tijding, het evangelie. Ze ontroeren en zuiveren diep en verheugend. Wie er op ingaat,
wandelt met den Messias naast zich. Misschien herkent hij Hem niet, maar
zijn hart is brandend terwijl de Andere spreekt. In elke ware mythe komt,
geheimzinnig en helder tegelijk, God nabij.

II
Voor Dr Schuurman bestaat de menselijke vooruitgang in een langzame
bewustwording. Zo verdringt het helder gewetene het vaag vermoede, het
gevatte den droom, het bezit het begeren, de cultuur de mythe ; al zal deze,
meent hij, altijd voortbestaan. Hoe dan ? Zijn antwoord is niet klaar. Was
de mythe oorspronkelijk een aanvoelen der toekomst ; misschien wordt zij
een voortleven van het verleden. Eindeloos ver houdt zij den horizon open
achter wat, heel nabij, gegrepen werd en doorvorst. Het sprookje zou dan
de spontane zelfverdediging zijn van de mythe, die bakkeleit met de
cultuur... Hij formuleert het scherp en vaag tegelijk : een heel persoonlijk,
een moeizaam verworven inzicht, bij een nog onvoltooide levens- en
wereldvisie. Ziehier :
« Overal, waar de cultuur de mythe heeft teruggedrongen, heeft de
mythische waarheid zich gehuld in het gewaad van het sprookje. Het is
alsof de natuur aan de kinderziel en het kinderlijke in den mens heeft
opgedragen, dit kostbare kleinood te bewaren, totdat het bewustzijn den
doolhof ten einde zou hebben gedoold en zich weer voor de oerwerkelijkheid
zou gaan openstellen. » « De mythe zelf leeft zolang de mensheid leeft,
omdat zij de oerwerkelijkheid omtrent den mens en zijn relatie tot den
cosmos vertolkt. Deze oer-werkelijkheid laat zich niet verdringen en weet
zich daarom, wanneer zij als zodanig niet meer wordt geaccepteerd, wel
langs anderen weg toegang te verschaffen tot het bewustzijn » (blz. 26).
Bijna alles hiervan konden we, bij een vasteren grondslag, aanvaarden ;
nu dient alles herzien.
Wan t het postulaat als zou het mensdom van minder naar meer bewustzijn evolueren, is heel betwistb aar. De mensengeslachten ontdekken en
veroveren ; maar (we zeiden het reeds) het bewuste ligt steeds gedrenkt
in vermoedens en schemerlicht. Wie deze zou wegnemen, zij het nog bij
de uiteindelijke uitkomst, zou de bewuste kennis dor maken en grauw ;
alles in het teken van het volstrekte rationalisme, en mythen en sprookjes,
hoe ,men het ook kere, zouden te-doorworstelen-momenten worden, eens
geheel overwonnen, in den collectieven groei der mensheid van kind tot man.
Zover gaat Dr Schuurman wel niet ; doch alleen het onvoltooide van zijn
systeem doet hem de beslissende keuze ontwijken. Hij, gelijk velen, kijkt op
het heden zich blind. Deze tijd, tegenover al de voorgaande eeuwen gezien,
zou de allerlaatste uitkomst doen aanvangen, de volkomenste bewustwording, de langzaam zich voltooiende beheersing van alles. Welk gemis,
bij zulk inzicht, aan perspectief, ruimte en veelzijdigheid ; aan bezonnen
bezonkenheid en deemoedig geduld ! Hoezeer vergroot men de betekenis
en waarde, den omvang en het ingrijpen van de technische en wetenschappelijke veroveringen der laatste eeuw ! Ligt daaronder de zelfgenoegzaam-
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heid niet van hem, die zich de maat waant van alles ; de opperste maat,
al behoefde zijn gestalte ook eeuwen van groei ? Raken we den onvergeeftijken trots niet der moderne gedachte ? Neemt men zo den hemel boven
onze hoofden niet weg : God en de godsdienstigheid ? en berooft men ons
niet van de eindeloze ruimte met kleuren en wind : de schoonheid en het
mysterie ? Dr Schuurman, die de balans van den modernen vooruitgang niet
opmaakt (hij ziet alleen de winst, niet het verlies) , redt noch mythe noch
sprookje ; als onwillekeurig rationaliseert hij schoonheid en mysterie. Pythagorisme en gnosis vervangen voor hem deemoed en wijsheid... Neen ! nog
niet helemaal : hij aarzelt en zoekt. Wij drijven zijn gedachten te ver
door ; maar dat is voor zijn denk-richting de enig mogelijke uitkomst.
Andere partiële inzichten, beter, dieper en waarder, remmen en schakeren
nog zijn overtuiging en uitspraken. Mogen zij eens het tij doen keren !
Dan werd het sprookje bij hem iets anders !
In het huis van de mythe zijn veel woningen, ook voor de didaktiek.
Deze kunnen parabel heten, gelijkenis, voorbeeld, allegorie, legende, sage ;
het liefst en het meest : fabel en sprookje. De fabel en het sprookje : de
twee uiterste gevallen van de didaktisch voorgestelde mythe, op een zedeles
gericht of op een inzicht. De mens moet goed leven, diep leven ; elk van
beide leert hem, bevelend of boeiend, het ene of het andere. Het zijn
paedagogische en didaktische vertellingen ; daarom het best voor kinderen
geschikt, voor onontwikkelde mensen. Kleinere onderwerpen daarom : wat
bij de hand ligt, overbekend en gemeenzaam ; daarachter iets onbekends
en ruims, met glans, met macht of geluk. Bij de fabel komt het laatste
minder voor, daar het verhaal zich vaak schematiseert tot een scherp
omlijnde zedeles ; zoveel méér bij het sprookje, waar het inzicht over
velerhande symboliek moet beschikken. Sprookjes zijn dan verhalen over
doodgewone mensen, met daarachter een koning, een prins en een prinses ;
over bekende dieren, maar de leeuw mag niet ontbreken. Verhalen over
wouden en vijvers en bomen, gelijk wij deze kennen, doorkruisen en
bewonderen ; maar de geesten die ze bewonen verplaatsen ons in een wonderbare wereld. Het sprookjesverhaal verloopt in een doodgewone omgeving
die ineens wordt betoverd ; doch niets verbaast. Doodgewoon doet het aan ;
maar neen ! alles is anders, alsof het doodgewone niet gewoon meer was...
De fabels laten het goed voor onze ogen geschieden ; de s prookjes het
ononderbroken wonder, dat voor de opperste werkelijkheid moet gelden.
Wat staat het sprookje ver dan van de grote mythe en dicht er bij !
Dezelfde hemel van geloof en overgave, dààr majestatisch en hièr verrassend. Hetzelfde gestyleerd symbolisch gebeuren : dààr groots en tragisch ;
hièr een boeiende verscheidenheid van goed gevonden wonderen. Dezelfde
laat de dieren maar spreken, zelfs potten
vrijheid voor de verbeelding
: dààr onder den gestagen ernst der hoge inspiratie ; hièr
en pannen !
met een schijnbaar nonchalante bonhomie. Dezelfde trouw toch aan het
inwendig licht ; want ook over het sprookje hangt een zachte glans, men
weet niet uit welke zon.
Ver van de grote mythe en dicht er bij ! Alles lijkt klein van proportie,
toegankelijk en gemeenzaam. Zelfs de leeuw verliest zijn majesteit, en
tussen de prinses en de assepoester ligt de formule van een bezwering. De
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onbedwingbare held-met-het-zwaard ruimt baan voor den nooit verlegen
avonturier-met-het-tovermiddel. Alles voor de allereenvoudigsten bereikbaar
en betoverend...: tussen de mythe en het sprookje ligt het verschil van
den man en het kind. De man draagt een echt geweer, een zwaren helm
en een blanken degen ; het kind een papieren muts, een klakkebus en
een houten sabel. Beiden spelen oorlog : de man tragisch en vreselijk ; het
kind met veel vertoon van een verschrikking die niet verschrikt. De man
kan de strijd verliezen ; het kind wint hem altijd.
Had Dr Schuurman op een vasteren grondslag gebouwd, de mythe
meer als cultuurscheppend gezien, het onvervangbare en alles heffende
zuurdeeg van de godsdienstigheid minder geïgnoreerd : met vastere hand
had hij het wezen en de bestemming van het sprookje gegrepen ; geheel
bevredigend wellicht had hij, tot één overtuigende hypothese, zijn waardevolle vondsten samengevoegd. Nu ontglippen veel gevangen diertjes zijn
hand, die uiteindelijk te weinig nog vasthoudt.
Duidelijk heeft hij gezien, dat van al de paedagogische vertellingen, het
sprookje het meest familiaire is en het meest geheimzinnige. Voor den
inhoud zeiden wij het reeds : gestalten, toestanden, gesprekken en feiten
zijn gewoon en ongewoon tegelijk ; het meest alledaagse realisme, doch
geen enkel wonder stemt sceptisch. Hoe groter en nieuwer zelfs deze voorkomen, zoveel geloofwaardiger het gehele sprookje ! ... Voor den vorm
geldt dezelfde familiaire geheimzinnigheid. Niets wordt zo gemoedelijk
verteld, uit geest en hart zo vrij geïmproviseerd, en geen ogenblik laten
verteller en luisteraar elkander los. De verteller boeit, ja in den letterlijken
zin. Zelfs is hij een tovenaar, een wonderdoener, een bezweerder, en vanzelfsprekend maken sprookjes, herhaaldelijk en op vele plaatsen, een belangrijk bestanddeel uit van velerhande initiatie.
Dat weet Dr Schuurman heel goed ; doch de initiatie zelf is hem te
leerstellig geworden, te weinig een binnenleiden in een mystiek. In en door
de sprookjes kunnen en moeten de ongevormden veel leren, akkoord ; maar
bovenal moeten geest en hart afgestemd worden op het wonderbaar heelal,
met God aanwezig en inwerkend, waa rn eembaar als in een vluchtigen
glimp. Het sprookje moet voor zijn deel de kinderen transformeren tot
even dappere en behendige als gelovige mensen, en de wereld van
deze getransformeerde kan niet adequaat in bestanddelen van onze
zicht- en denkbare wereld worden omgezet. Ziehier dan de zwakheid van
voorliggende sprookjesverklaring : het symbolisme wordt tot een transponeren teruggebracht : symbool en werkelijkheid ongeveer aequivalent.
Neen ! het symbool beweegt en leeft en het betekende is dood en dor ; het
symbool is geheimzinnig en onbegrensd, het betekende versneden en veel
te helder ; toch blijft het symbool eenvoudig en onmiddellijk genietbaar,
terwijl men zijn geduld verliest wanneer het betekende wordt losgewikkeld.
De geest Gods vaart over de wateren ; Dr Schuurmans heeft hem te weinig
ingeademd om voor het sprookje, dat er van leeft, zijn menselijke zelfgenoegzaamheid geheel te hebben afgelegd.
Penetrerend en revelerend ging hij met sprookjes om ; te weinig beluisterde hij bij den omgang de fee aan zijn zijde. Haar toverstaf raakte hem
niet aan, maakte van hem het kind niet in den zonnegloed. Te weinig werd
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hij
getransformeerd enen geïnitieerd;
het vlakke,
vlakke, abstracte
abstracte en
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men reeds
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van krachten
krachten en
en quantiteit
quantiteit ;; maar
maar de
degeheimgeheimniëring, in
in natuur
in Gods
Gods liefde
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De Godsdienstigheid bij de Intellectuelen 1
door L. De CONINCK SMJ.

P. Dr. Devolder O. F. M. heeft door een onderzoek naar de godsdienstigheid bij de Nederlands- en Franssprekende intellectuelen van België
merkwaardig werk verricht. Dit boek is de tegenhanger van een dergelijke
enquête, die in 1942 (eveneens in België) bij de volksklassen werd
gehouden. De titel ervan is enigszins onjuist, daar de verkregen inlichtingen
bijna uitsluitend gegeven werden door gelovige intellectuelen. Doch daarmee
kunnen we ons reeds een beeld vormen van de toestanden in de christelijke
leidende milieu's, en ook dit is niet zonder belang. Want we lezen hier
getuigenissen van circa 800 vertegenwoordigers der katholieke intelligentia
van België. Priesters, zielzorgers en zij die met apostolaatswerk bezig zijn,
zouden dus, na aandachtige lezing en overweging van dit boek, hun werk
met methode naar deze gegevens moeten herzien. We hopen, dat een
dergelijk onderzoek bij de jongere generatie ingesteld, weldra dezelfde
diensten zal bewijzen aan het apostolaat bij de jeugd.
Het onderzoek werd over heel België doorgevoerd en was zowel tot
vrouwen als tot mannen gericht. De vrouwen echter hebben minder
gereageerd. Bij de mannen zijn het vooral de geneesheren die een gemis
aan intellectuele verantwoordelijkheid en religieuze cultuur vertonen ; verschijnsel, dat vooral te wijten is aan het beroep zelf, dat bijna uitsluitend
stoffelijke en physiologische problemen stelt en zelden tijd overlaat voor
religieuze ontwikkeling. Nochtans moet hierbij gezegd worden, dat de
speciale cursus in godsdienstwetenschappen bij de studenten van het laatste
jaar geneeskunde te Leuven veel belangstelling wekt.
Het onderwijzend personeel en de rechtsgeleerden bezitten in het algemeen een hogerstaande godsdienstige ontwikkeling, die waarschijnlijk te
danken is aan de ruimere interesse voor allerlei cultuurwaarden, die deze
beroepen reeds uit zichzelf meebrengen.
Ook bij de ingenieurs blijkt de religieuze belangstelling groter dan bij
de geneesheren, en het schijnt zelfs dat zij een vergelijking met de juristen
kunnen doorstaan. Dit zou, vooral bij mijn-ingenieurs, te danken zijn aan
het gevaar en offervaardig leven en hun voortdurende omgang met werklieden en directie, zodat hun aandacht telkens wordt gevestigd op de verplichtingen en de rechten van den mens, en dus op religieuze problemen.
Hieruit blijkt van hoe groot belang de psychologische voorwaarden,
geschapen door ambt of beroep, voor een metaphysische en godsdienstige
houding veelal zijn.
We menen de antwoorden op de elf gestelde vragen aldus te kunnen
samenvatten :
1. P. Dr. N. DEVOLDER O. F. M., De Godsdienstigheid der Intellectuelen. Een enquête
over de religieuze houding der katholieke intellectuelen in België. Firma Karel Beyaert,
Brugge, 1947.
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Het menselijk opzicht speelt eerder een kleine rol in het godsdienstig
leven der katholieke intellectuelen van België.
Voor de traditionele volksdevoties hebben zij bijna alle interesse verloren.
Slechts 4 % der getuigen beoefenen nog den kruisweg, terwijl het rozenkransgebed bijna niet wordt vermeld. De essentiële eucharistische oefeningen
echter nemen in hun leven een steeds grotere plaats in. Doch terwijl een
betrekkelijk groot aantal getuigen (15 7 op 785) de meditatie vermelden,
wordt de biecht blijkbaar verwaarloosd (59 vernoemen haar) .
Onder de beweegredenen tot godsdienstpraktijken wordt de godshulde
174 keer vernoemd ; het geestelijk voordeel (in tegenstelling met de
tijdelijke gunsten, die volgens een voorgaand onderzoek bij volksmensen
de voornaamste drijfveer tot godsvrucht schijnen te zijn) komt 193 maal
voor ; 122 getuigenissen vermelden gebed uit innerlijke behoefte : 67
daarvan zijn mannen en 55 zijn vrouwen ; de meesten zijn 20 tot 30
jaar oud.
Terwijl de mannen het vierde motief van hun godsdienstpraktijken, nl.
het apostolaat, voo rnamelijk verstaan als « goed voorbeeld », hebben de
vrouwen meer inzicht in de diepere waarde van het gebed als innerlijke
kracht.
De liturgische devotie is zeer verspreid : 596 correspondenten bevestigen
hun waardering, de 134 anderen voelen er niet voor. Eigenaardig zijn de
aangegeven motieven : 55 getuigen zijn vooral getroffen door het religieus
onderricht, dat ze putten uit Epistel en Evangelie ; 52 door de aesthetische
waarde van de liturgie. Slechts 56 zijn doorgedrongen tot de echte betekenis
van de liturgie : de publieke hulde van het volk Gods aan zijn Vorst. Men
ziet dus, dat de eenheid van het mystiek lichaam nog niet ten volle werd
begrepen : op de 596 bewonderaars van de liturgie hebben er maar 56 den
waren zin ervan aangevoeld.
Dertig procent van de mannen en 21 % van de vrouwen zijn in geen
enkel godvruchtig genootschap ingeschreven. Het motief van het lidmaatschap is niet altijd het nut, dat ze er persoonlijk uithalen, doch voor de
meesten « het goede voorbeeld » dat ze hierdoor geven. Toch wijzen enkele
antwoorden op de vruchtbare taak van die verenigingen, waarvan de leider
instructieve en opwekkende vergaderingen weet te organiseren.
Weinig intellectuelen lezen godsdienstige boeken. Oorzaak hiervan is niet
het gebrek aan belangstelling, maar het tekort aan tijd. De boeken die
men leest zijn vooral van historisch-philosophische en dogmatisch-ascetische
auteurs, zoals K. Adam, J. Leclercq en Marmion.
Het gebrek aan interesse voor de predicatie kan de predikanten tot
nadenken stemmen : geen 10 % der correspondenten is nog te spreken
over de Zondagspreken ; vooral de romantisch-rhetorische voordracht is
voor onze intellectuelen erg storend. De redenen van deze onverschilligheid
zijn voornamelijk : ten eerste de defectueuze voordracht, die vooral insluit,
de materiële onmogelijkheid om de preken te verstaan (wanneer luidsprekers in alle kerken ?) en in het Nederlandse landsdeel een irriterende
verwaarlozing van de taal ; ten tweede het mijden van actuele problemen.
Deze grief wordt 97 keren herhaald. Een advokaat schrijft : « De meeste
priesters schijnen zich niet om godsdienstige problemen te bekommeren en
preken maar omdat ze nu eenmaal moeten. Aan de helft van de priesters
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zou men moeten verbieden ooit een voet op een preekstoel te zetten » (sic !) .
Het is duidelijk dat dit tekort aan noodzakelijke religieuze voorlichting
een pijnlijke kwelling is voor de intellectuelen, daar ze voor een grotere
verantwoordelijkheid worden gesteld dan de gewone leken.
Op de vraag omtrent de geloofsovertuiging en hare verantwoording liepen
honderden antwoorden binnen, die echt geloof, meer dan eens gemengd met
angst en verwarring, verraden en samen het tragische beeld vormen van de
mysterieuze worsteling van de mensenziel om het geloof.
Al de katholieke intellectuelen hebben een stevige innerlijke overtuiging.
Maar een vijfde der correspondenten kan op de vraag, waarop die overtuiging steunt, geen antwoord geven. De anderen beroepen zich ofwel op
de traditie ofwel op apologetische argumenten. Door traditie wordt verstaan
alles wat van buiten uit beïnvloedt, zoals de opvoeding, het milieu, de
voorouders, enz. Aldus verklaart een apotheker, die regelmatig tweemaal
per week de H. Mis bijwoont en te communie gaat : « Ik geloof in God en
Christus, maar ik ben niet overtuigd dat de rooms-katholieke Kerk het
monopolium bezit van de waarheid ! »
Wat de apologetische argumenten betreft, is het opvallend, dat geen van
hen door zijn natuurwetenschappelijke kennis verhinderd wordt om het
katholicisme aan te nemen. Maar het is moeilijk uit te maken, welke hun
ware argumenten zijn. Enige hunner beschouwen zelfs apologetische studie
als bron van twijfel ! Dit wantrouwen schijnt een gevolg te zijn van
religieuze onwetendheid en van het huidige scepticisme tegenover alle
rationele argumentatie.
Zeer juist bemerkt ook P. Devolder, dat b.v. ingenieurs, die gewoon zijn
enkel als bewezen te achten, wat met herhaalde en tastbare inducties en
proefnemingen werd vastgesteld, geen eerbied bezitten voor de geesteswetenschappelijke methodes b.v. van de geschiedenis. Zo schrijft iemand :
« On ne prouve jamais tout à fait. »
Wonderbaar en suggestief is, dat er veel nadruk wordt gelegd op
beschouwingen, die in de gangbare apologetiek slechts een bescheiden plaats
hebben, nl. de harmonie tussen geloof en leven : de weldoende invloed van
de geloofswaarheden op ons leven en de innerlijke rust, die het geloof ons
schenkt. Die rustige en ruime wereldvisie van het katholicisme wordt zeer
gewaardeerd : niet minder dan 169 getuigen beklemtonen nadrukkelijk de
overeenkom s t van de katholieke levensleer met de menselijke behoeften.
Die overtuiging is voor velen de bron van een zeker superioriteitsgevoel.
« Ik voel mij oneindig rijk en ruim tegenover de armoe en de duisternis
van de ongelovigen. » « J'ai été heureux de constater que ces incroyants
m'ont fait l'impression d'inquiets continuels. » Voor 33 % der deelnemers
is die levenswaarde van het geloof het doorslaggevende argument.
Deze op intuïtie en levenservaring gevestigde godsdienstigheid heeft haar
schaduwzijden, want daardoor zijn deze intellectuelen niet in staat te
reageren tegen een ongelovige, die aggressief optreedt. Wat erger is : dit
gebrek aan een intellectueel fundament wekt verkeerde inzichten en ernstige
dwalingen. Zo b.v. « Aan den godsdienst zelf hecht ik niet zoveel belang,
wel aan het beleven ervan, 't zij katholicisme of boeddhisme. » ! ! !
• De menselijke geest heeft behoefte aan een bondige synthese en laat zich
bijna fataal veroveren door een stelsel, dat wereld en leven weet samen te

DE GODSDIENSTIGHEID BIJ DE INTELLECTUELEN

413

vatten in een paar beginselen en in enkele krachtige zinnen. Ongeveer 350
intellectuelen schijnen geen dergelijke katholieke synthese te bezitten. Dit
is erg jammer, want er leeft in onzen tijd een algemeen verlangen naar
een synthese die de wereld der gebeurtenissen als een geheel kan samenvatten. Indien dus niet wordt voldaan aan de dringende eis van een katholieke synthese, worden onze intellectuelen blootgesteld aan het gevaar een
profane levensphilosophie aan te hangen.
Een vierde der deelnemers bekent geen pogingen tot religieuze beïnvloeding van hun milieu te ondernemen. Het is wel interessant te vernemen,
dat de katholieke middens slechts karige relaties met niet-gelovige kringen
onderhouden. Er bestaan wel beroepsbetrekkingen, maar die schijnen wederzijds zonder invloed te zijn. Wat de vriendschapsrelaties betreft : het getal
dergenen, die menen enigen invloed uit te oefenen, is eerder gering : 123
op 785. Dit alles doet besluiten dat de elementaire grondslag van het
apostolaat, belangstelling voor het zielenheil der mensen, ontbreekt, en
vooral dat religieuze beïnvloeding een zekere intimiteit veronderstelt, die
het gemoed bereidt tot vertrouwelijkheid en openbloeit in religieuze
gemeenschap.
De antwoorden op de vraag omtrent gebeurlijke grieven tegen de priesters
heeft niet zozeer kerkelijke toestanden in het licht gesteld, dan wel de
subjectieve gesteltenis der deelnemers. Ook dit is van belang. Tegenover
een algemene achting voor de priesterlijke waardigheid staat een veelzijdige
en soms bittere kritiek op gedragingen, die als menselijke fouten worden
verstaan. De meeste grieven kunnen in drie categorieën worden ondergebracht : sommigen betreuren een zeker gemis aan cultuur bij den clerus,
anderen klagen over de politiek-burgerlijke bemoeiïngen van de priesters ;
tenslotte zijn er die in opstand komen tegen wat iemand noemt : « clericaal
imperialisme », en waarmee hij het behandelen der leken als religieusonmondigen bedoelt.
Het katholiek onderwijs wordt om de religieuze en morele grondslagen,
waarop het steunt, het enige goede genoemd. Men klaagt echter, dat het
soms te kort schiet in zijn religieus-morele vorming. Uit de binnengekomen
antwoorden blijkt, dat er voor het katholiek onderwijs twee grote problemen bestaan : in een heidens milieu een christelijke vorming verzekeren,
zonder daarbij natuurlijke waarden te veronachtzamen ; en met beperkte
middelen reusachtige behoeften bevredigen en de eisen van naastenliefde
en rechtvaardigheid in acht nemen.
Na deze al te bondige samenvatting, die noodzakelijkerwijze schakeringen
en details over het hoofd zag, zal iedereen inzien hoezeer dit boek de
belangstelling verdient van al wie met het apostolaat in de lage landen
begaan is. Het zal niet weinig bijdragen tot dieper inzicht in de religieuze
noden onzer intellectuelen en tot de studie van de voorwaarden, die de
sanering van sommige aangeklaagde mistoestanden tot gevolg zullen hebben.
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marxistisch humanisme,
vrijwaren en
en teteverspreiden
verspreiden door
doorhen
henorganisch
organisch
ze langs
langshaar
haargrondoorzaken
grondoorzaken in
in verband
verband tetebrengen
brengenmet
met
verbinden en
en ze
te verbinden
andere
de godsdienst
godsdiensterkende
erkendewaarheden.
waarheden.
andere door de
Natuurlijk tracht
Larock te
te bewijzen,
bewijzen, dat
dat er
er tussen
tussende
detwee
tweeextremen
extremen
tracht V. Larock
der atheïstische en
der
en der
der christelijke
christelijke levensbeschouwing
levensbeschouwing plaats overblijft
overblijft voor
voor
een derde
C'est une
unegrande
grandedisgrace
disgrace
een
derde middenoplossing,
middenoplossing, de
de socialistische.
socialistische. ««C'est
pour
foi
pour un homme de notre
notre temps
temps de
de n'avoir
n'avoir ni
ni lalagrace
gracecommuniste,
communiste, ninilalaf oi
chrétienne.»
er dan
dan een
een werkelijke
werkelijke incompatibiliteit,
incompatibiliteit, vraagt
vraagt hij,
hij, tussen
tussen
chrétienne. » Is
Is er
het christelijk
christelijk humanisme
humanisme en
enhet
hetzogenaamde
zogenaamdebourgeois-humanisme
bourgeois-humanisme van
van
socialisten?? Hebben beiden, buiten
buiten het
het geestelijk
geestelijk ideaal
ideaal van
vanhet
hetchristenchristende socialisten
dom, geen
dom,
geen gemeenschappelijk
gemeenschappelijk terrein
terrein?? Wordt
Wordt sedert
sedert vijf
vijf honderd
honderd jaar
jaar de
de
klassieke
cultuur niet
niet op éénelfde
klassieke cultuur
éénzelfdeleerschaal
leerschaal gebracht
gebracht met
met zuiver
zuiver godsgodsdienstonderricht inin de
Gezelschap van Jezus
Jezus ««cette
image
dienstonderricht
de scholen
scholen van
van het Gezelschap
cette image
renversée
» 1?
En V.
V. Larock
Larock eindigt
eindigt met
met een
een
renversée du
du parti
parti communiste
communiste»
1 ? En
vergelijking
tussen J.J. Maritain,
Maritain, die
die zich
zich tot volgeling
vergelijking tussen
volgeling van
van Sint
Sint Thomas
Thomas
bekent, en
(zoals hijzelf)
hijzelf) verkiest
verkiest naar
naar de
de bron
bron te
te gaan
gaan en
enals
als
bekent,
en iemand
iemand die
die (zoals
volgeling
huldigt. Hoe
Hoe kan men
volgeling van Aristoteles
Aristoteles een lekenhumanisme
lekenhumanisme huldigt.
men zelfs
zelfs
socialistisch propagandaleider
propagandaleider terechtwijzen,
terechtwijzen, wanneer
hij zich
zich begeeft
begeeft
een socialistisch
wanneer hij
op het
het pad
pad der
der Klassieken.
Klassieken. Het
Het isis de
degoede
goederichting.
richting. En
Eneen
eenbewijs
bewijs tete
op
meer, dat hij
hij impliciet
impliciet de
dewaarde
waarde van
vanhet
hetchristelijk
christelijkhumanisme
humanismeerkent,
erkent,
meer,
1. Het
Het woord
woord is
Is van
VaD Jacques
.Jacques Øaritain.
Karltaln.
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omdat
slechts een
een klein
klein deel
deel van
vanhetgeen
hetgeenhet
hetvolledig
volledighumanisme
humanisme
omdat hij
hij slechts
aan
mensen kan
kan bieden,
bieden, voor
ideaal opeist,
als het
het ware
ware
aan de
de mensen
voor zijn
zijn ideaal
opeist, door
door als
rechtstreeks
de Oudheid,
Oudheid, en
en alle
alleandere
anderecultuurelementen
cultuurelementen
rechtstreeks aan
aan te knopen met de
willekeurig te negeren.
willekeurig
negeren.

Biologisme.
In
reeks bijdragen
bijdragen heeft het Franse
Franse tijdschrift
tijdschrift ««Etudes»
de nadruk
nadruk
In een reeks
Etudes » de
gelegd
grote belangstelling
belangstelling welke
welke bij het
het publiek
publiek bestaat
bestaat voor
voor vulvulgelegd op
op de grote
garisatiewerken,
voorwerp hebben
hebben:: de
de eugenetiek,
eugenetiek, de
deerfelijkerfelijkgarisatiewerken,welke
welke tot
tot voorwerp
heidsleer, de
de hormanologie,
hormanologie,de
de embryologie,
embryologie, en
en in het
heidsleer,
het algemeen
algemeen de
denieuwe
nieuwe
ontdekkingen
biologie. Henri
Lubac geeft
geeft hiervan
hiervan een
een synthese,
synthese,
ontdekkingeninin de
de biologie.
Henri de Lubac
een uitleg en een
een
een richtlijn
richtlijn 1.1.
In
de psychische
psychische evolutie,
evolutie, welke
mens sedert
sedert het
het begin
begin van
van zijn
zijn
In de
welke de
de mens
bestaan doorgemaakt heeft, is er een feit dat nieuw is, en zo belangrijkbestandorgmkhf,isentdauw,ezoblngrijk
dat het
dat
het als
als een
een dieptegolf
dieptegolf kan
kan worden
worden om
om al
al het
het oude
oude tetevernietigen
vernietigen en
en
feit vindt
vindtzijn
zijnoorsprong
oorsprong inin
een
nieuw humanisme
humanisme te
ontstaan. Dit feit
een nieuw
te doen
doen ontstaan.
een
gevoelen, dat meer
meer en
en meer
meer naar
naar het
hetoppervlak
oppervlak van
vanhet
hetbewustworden
bewustworden
een gevoelen,
groeit,
algemeenheid van
mensdom bereikt:
geloof in
in de
de
groeit, en
en de algemeenheid
van het
het mensdom
bereikt : het
het geloof
wetenschap,
in bezit
bezit nemen
nemen van
van de
dewereld,
wereld, zelfs
zelfsdoor
door
wetenschap,die
die gericht
gericht isis op
op het in
de
verandering van
de maatschappelijke
maatschappelijke vormen,
de
de verandering
van de
vormen, welke
welke steunen
steunen op
op de
biologische kenmerken
kenmerkenvan
van de
de mens.
mens. De
De mens is tot
biologische
tot het
hetbewustzijn
bewustzijn gekomen,
gekomen,
dat hij zijn
zijn eigen
eigen lot
lot ininhanden
handenheeft,
heeft,dat
dathij
hijdoor
doorzijn
zijnbiologische
biologischekennis
kennis
het tot
het
tot stand
stand komen
komen van
vaneen
eenbeter
betermensenras
mensenras kan
kanbewerken,
bewerken, naar
naar het
het
Huxley:: ««De
bewuste leiding
leiding van
van de
de evolutie
evolutie heeft
heeft zich
zich
woord
woord van
van J.
J. Huxley
De bewuste
thans
thans in de
de plaats
plaats gesteld
gesteld van
vanhet
hetmechanisme
mechanismeder
derloutere
louteretoevalligheid
toevalligheid».».
vraag richt
richt zich
zichonmiddellijk
onmiddellijk naar
naar de
detoelaatbaarheid
toelaatbaarheid van
vandergelijke
dergelijke
De vraag
gedachte, doelstelling en
gedachte,
en verwezenlijking.
verwezenlijking.
Volgens sommigen
sommigen getuigt
van monsterachtige
monsterachtige hoogmoed,
hoogmoed, dat
dat de
de
Volgens
getuigt het
het van
wil mengen
mengen in
in de
de natuur
natuur zelf
zelfder
derdingen,
dingen,waarvan
waarvande
deorde
orde
mens zich thans wil
mens
gevestigd is
door de
de Goddelijke
Goddelijke Voorzienigheid.
Voorzienigheid. H.
de Lubac
Lubac deelt
deelt dit
dit
gevestigd
is door
H. de
pessimisme niet.
De Voorzienigheid
Voorzienigheid isis niet
niethet
hetnoodlot.
noodlot.Ondergeschiktheid
Ondergeschiktheid
pessimisme
niet. De
de Voorzienigheid
Voorzienigheid veronderstelt
veronderstelt niet,
men zich
zich moet
moet richten
richten naar
naar
aan de
niet, dat
dat men
faut que
quelalanature
naturejusqu'au
jusqu'au fond
fond de
deses
ses
het lot. Hij
Hij citeert
citeert Claudel
Claudel:: ««11
het
Il faut
entrailles
entende cet
cet ordre
entrailles entende
ordre que
que nous
nous lui
lui apportons
apportons au
au nom
nom de
deson
sonCréaCréachristelijk Prometheus
Prometheus kan
opstaan. Een Prometheus,
Prometheus, die
die de
de
teur ».». Een christelijk
teur
kan opstaan.
werkelijkheid van
natuur en de
de werkelijkheid
werkelijkheid van de
de mens
mens zou
zou kunnen
kunnen
werkelijkheid
van de
de natuur
erkennen en
begrijpen, in het tweevoudig
tweevoudig bestaan
bestaan van
van het
hetmateriële
materiële en
enhet
het
erkennen
en begrijpen,
geestelijke beginsel.
beginsel. ««L'homme
accepter sa double
double origine
origine qui
qui fait
faitsasa
geestelijke
L'homme doit
doit accepter
double
Ie signe
signe implacable
implacable d'une
d'une double
doubleoppression,
oppression,
double nature,
nature, non pas comme
comme le
mais au
au contraire
contraire comme
comme le
Ie point
pointde
dedépart
départd'une
d'unedouble
doublelibération.
libération.»»
hetzelfde optimisme
optimisme eindigt
Lubac met
met een
een gebed.
gebed. De
De mens
mens
In hetzelfde
eindigt H.
H. de
de Lubac
zal, zolang
zolang deze
deze wereld
wereld duurt,
duurt, het
het gebaar
gebaa:r van
vanPrometheus
Prometheusnadoen.
nadoen.In
Iniedere
iedere
eeuw
eeuw zal hij
hij nieuw
nieuw vuur
vuur ontsteken
ontsteken en
en een
een nieuwe
nieuwe vlucht
vlucht geven
geven aan
aan de
de
menselijke vooruitgang.
f derti j d de
de komst afsmeke
vooruitgang. Maar
Maar dat
dathij
hijterzel
terzelfdertijd
afsmeke van
van
het Vuur,
om alalhet
hetaardse
aardsetetedoen
doenbranden,
branden,en
enzonder
zonderhetwelk
hetwelk
Vuur, dat nodig
nodig is
is om
zal herboren
herboren worden
worden tot
tot eeuwigheid
eeuwigheid:: Emitte
Emitte Spiritum
Spiritum tuum
tuum etetcreacreaniets zal
buntur, et
et renovabis
renovabis faciem
faciem terrae.
terrae.
1.1. H.
H. de
de LUBAC,
LUBAC, L'idée
L'ldêe Chrétienne
Chrêtlenne de
de l'homme
J'homme et
et la
larecherche
recherche d'un
d'un homme
homme nouveau,
nouveau, in
In: :
ETUDES,
ETUDES, Octobre,
Octobre, Novembre,
Novembre, 1947.
1947.
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Een andere bijdrage in Etudes onderzoekt de problemen welke rechtstreeks met de eugenetiek in verband staan. De negatieve eugenetische
middelen zijn genoegzaam bekend door hun toepassing in het Nazisme. De
positieve eugenetiek heeft, niet alleen door de onrechtstreekse middelen als
prenuptiaal onderzoek en bijzondere hygiëne, maar ook door rechtstreeks
ingrijpende middelen zoveel vorderingen gemaakt, dat zij een werkelijk
moreel gevaar kan worden. De ongerustheid van de katholieke moralisten
is reeds aanleiding geweest tot mededelingen, zoals deze in Les cahiers
Laënnec, tijdschrift voor medicale deontologie, welke o.m. wijzen op de
tegennatuurlijkheid van kunstmatige bevruchting, of van het op voorhand
bepalen van het geslacht. « Le genre humain ne peut se traiter comme une
collectivité animale. » « Maar het is niet ondenkbaar, dat, mits vrijwaring
van de hoogste menselijke waarden, technische middelen worden aangewend
die een werkelijke verbetering van het menselijk ras mee met zich zouden
brengen. » Dat de katholieke geleerden zich ook hierin niet onbetuigd laten,
bewijzen wel werken als die van Prof. van Campenhout 1, en het Congres
der Katholieke geneesheren te Lissabon 2
De Saint-Seine geeft twee richtlijnen, welke intellectuelen zouden moeten
volgen. De katholieken mogen niet door hun afzijdigheid op voorhand de
rug keren naar al hetgeen de wetenschap hier als probleem en doelstelling
aangeeft. « La science est la fille de Dieu ». De wetenschap als zodanig is
niet te verwerpen. Haar toepassing op alles, wat de mens aanbelangt, kan
echter tot scherpe conflicten leiden. Zaak is een gunstig klimaat te scheppen,
om in geval van tegenstelling tussen de katholieke moraal en de immoraliteit
van bepaalde practijken de massa niet onvoorbereid te laten tegenover het
oordeel van de Kerk. De tweede richtlijn wordt vervat in deze zinsnede :
« le péché de biologisme » als de uitkomst van de zonde van materialisme,
en gevaarlijker dan deze. Om er aan te ontsnappen is het genoeg de ware
natuur van de mens te erkennen, die niet zuiver lichaam is en ook niet
zuiver geest, met de aanvaarding van de morele princiepen, waarvan de Kerk
de onfeilbare draagster is. Zelfs wanneer ooit die princiepen betwistbaar
schenen, werden zij tenslotte toch aanvaard op grond van een lange en
soms ongelukkige ervaring 3
.

.

De rechten van de mens

Julian Huxley, Directeur-Generaal van de Unesco, tracht na zoveel mislukkingen der internationale politiek een vredevolle toekomst van het
mensdom op te bouwen door de vrijwillige aanvaarding in alle landen van
de meest elementaire rechten van de mens. Hij zoekt deze elementaire
rechten in de traditie en het volksgevoel, de geschiedenis en de essentiële
geaardheid van de mens. Naar zijn mening is er nog slechts één kans
om de vrede te vestigen en de toekomst van de mensheid te verzekeren,
namelijk « door het gemeenschappelijk onderzoeken en tenslotte het gemeenschappelijk aanvaarden door alle natie's, van hetgeen door de Verenigde
Volkeren zou verklaard worden als zijnde de rechten, die overeenstemmen
1. Dr Ernest van CAMPENHOUT : Eléments de génétique, science de l'hérédité.
2. L. ARTS : Tercer congreso international de Medicos Catolicos, in RAZON Y FE,
October, 1947.
3. ORIENTIERUNG, Nr 14-15, 1947. Um die straflose Schwangerschaftsunterbrechung (Die
russische Erfahrung, p. 141).
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met de
de essentiële
essentiële doelstelling
doelstelling volgens
volgens de
debeschouwingen
beschouwingen der
der mensen
mensen over
over
de gehele
gehele wereld.
wereld.»
» 11
Zijn
visie isis ininzoverre
zoverre origineel,
origineel, dat
dat zij
zijdedegebruikelijke
gebruikelijketegenstelling
tegenstelling
Zijn visie
tussen het Oosten
Oosten en het
het Westen
Westen in
in een
eensynthese
synthesetracht
trachtteteverenigen.
verenigen.Hij
Hij
tussen
uitdrukkelijk, dat
hij de
de raad
raad volgend
volgend van
van Marx
Marx de
de twee
tweetermen
termen van
van
zegt uitdrukkelijk,
dat hij
de antithese
de
antithese tot een
een hogere
hogere synthese
synthese zal
zal versmelten.
versmelten. Op
Op het plan
plan van
van de
de
idee,
verschilidee, zegt hij,
hij, isis de
deformule
formule van
vande
deWesterse
Westersedemocratieën
democratieën niet
nietzozoverschillend
die van
vanhet
hetSovjet-Russische
Sovjet-Russischecommunisme.
communisme. Inderdaad,
Inderdaad, voor
voor de
de
lend van die
Westerse mens
nagestreefde doel
doel de
de vrijheid
vrijheid van
van het
hetindividu
individumet
met
Westerse
mens isis het nagestreefde
als noodzakelijk gevolg en
en voorwaarde
voorwaarde de gelijkheid
gelijkheid en
en de
de broederlijkheid...
broederlijkheid ...
Dit doel zal worden verwezenlijkt door het verwerven van de economischeDitdoelzawrnv ijktdoherwvnadcomishe
en sociale weldaden,
weldaden, die door
door of met
met de
de politiek
politiekvoor
vooreen
eenieder
iedermoeten
moetenzijn
zijn
weggelegd. Volgens
Sovjet-Russische princiepen
princiepen nu
nu wordt
wordt de
dedictatuur
dictatuur
weggelegd.
Volgens de Sovjet-Russische
van
het proletariaat
proletariaat slechts
slechts voor
voor een
eenbeperkte
beperktetijd
tijdnoodzakelijk
noodzakelijkverklaard,
verklaard,
van het
om
uiteindelijk de volledige
volledige verdwijning
verdwijning van
van de
de Staat
Staat mogelijk
mogelijk tetemaken,
maken,
om uiteindelijk
en
daarmee de echte
echte vrijheid
vrijheid en
en gelijkheid
gelijkheid en
enbroederlijkheid
broederlijkheid te
te laten
laten
en daarmee
zegevieren.
Huxley wil
wil verzoenen.
verzoenen. Dit
is zozeer
zozeer hoofdzaak
hoofdzaak voor
dat hij
hij in
in
J. Huxley
Dit is
voor hem,
hem, dat
de
loop der
der redenering
redenering zijn
doel schijnt
schijnt voorbij
voorbij te
te schieten.
schieten. De
Derechten
rechten
de loop
zijn doel
van de
de mens
mens verzekeren,
verzekeren, eventueel
eventueel ten
koste van
van hoeveel
hoeveel en
en hoe
hoe langlangvan
ten koste
?
durig onrecht
onrecht?
Welke dan
dan eigenlijk
Welke
eigenlijk de
de rechten
rechten van
van de
demens
menszouden
zoudenzijn,
zijn,wordt
wordtverder
verder
uiteengezet
Keon, Voorzitter
Voorzitter van
Comité van
van de
deRechten
Rechten
uiteengezet door
door R.
R. Mac Keon,
van het Comité
de mens
mens 2:
Recht op leven,
leven, recht
recht op
opverzorging
verzorging van
vande
degezondheid,
gezondheid,
van
van de
2 Recht
recht op werk,
werk, recht
recht op
op hulp
hulpen
enondersteuning
ondersteuning iningeval
gevalvan
vanwerkloosheid,
werkloosheid,
recht
ouderdom,
merkenvalt,
valt,dat
datbetreffende
betreffende
ouderdom,ziekte,
ziekte,recht
rechtopopeigendom
eigendom- opoptetemerken
het
eigendomsrecht geen
enkele tegenstelling
tegenstelling naar
komt tussen
tussen de
de
het eigendomsrecht
geen enkele
naar voren
voren komt
weze
socialistische
en de
dechristelijk-georiënteerde
christelijk-georiënteerde vertegenwoordigers
vertegenwoordigers;; er
er weze
socialistische en
echter
aan herinnerd,
herinnerd, dat
dat Sovjet-Rusland
Sovjet-Rusland aan
aan de
de besprekingen
besprekingen van
van de
de
echter aan
rechtopoponderwijs,
onderwijs,recht
recht op
opobjectieve
objectieve
Unesco
Unesco geen
geen deel
deel heeft
heeft genomen
genomen-, ,recht
inlichting, recht
vrijheid van denken
denken en
en van
van onderzoek,
onderzoek, recht
recht op
op intelintelinlichting,
recht op
op vrijheid
lectuele
onafhankelijkheid inin het
voortbrengen van
kunst, recht
recht op
op
lectuele onafhankelijkheid
het voortbrengen
van kunst,
om vrij
vrij teteblijven
blijven
juridische bescherming
juridische
bescherming (hierdoor
(hierdoor wordt
wordt verstaan:
verstaan : recht om
van onregelmatige
onregelmatige arrestatie,
arrestatie, van
van brutaliteit,
brutaliteit, foltering,
foltering, onrechtvaardige
onrechtvaardige en
en
van
wreedaardige bestraffing,
de onschendbaarheid
onschendbaarheid van
van woning
woning en
en
wreedaardige
bestraffing,recht
recht op
op de
briefwisseling), , recht
activiteit, vrijheid
vrijheidvan
vanvergadering,
vergadering,vrijvrijbriefwisseling)
recht op
op politieke activiteit,
heid
van godsdienst,
godsdienst, persvrijheid,
persvrijheid, recht
een nationaliteit,
nationaliteit, recht
recht van
van
heid van
recht op
op een
om tetedelen
deleninindedevooruitgang.
vooruitgang.
opstand
revolutie, en tenslotte
tenslotte het
het recht
recht om
opstand en
en revolutie,
Dat
de Unesco
Unesco een
een tekst
tekst zal
zalvinden,
vinden,waarmee
waarmee alle
alle deelnemers
deelnemers bij
bij de
de
Dat de
wel zeer
zeer waarschijnlijk,
waarschijnlijk, en ligt
ligt
conferentie
conferentie akkoord
akkoord kunnen
kunnen gaan,
gaan, lijkt
lijkt wel
geheel
de lijn
lijn van
van het
hetvooropgestelde
vooropgestelde doel
doel van
van de
de inrichters.
inri:::hters. Mac
Mac Keon
Keon
geheel in de
zegt
overigens uitdrukkelijk,
uitdrukkelijk, dat
er minder
minder op aan
aan komt
komt ieder
iederwoord
woord
zegt overigens
dat het
het er
zorgvuldig te
te definiëren,
dan wel
wel een tekst
tekst samen
samen tetestellen,
stellen,die
dieongeveer
ongeveer
zorgvuldig
definiëren, dan
de
mening van
van de
dedeelnemers
deelnemers zou
zou weerspiegelen.
weerspiegelen. Wanneer
Wanneer men
men eerst
eerst een
een
de mening
algemene kijk zou hebben
hebben over
over de
deopvattingen
opvattingender
derverschillende
verschillendedeelnemers,
deelnemers,
algemene
zal
om de
zal later
later wel
wel een
een gelegenheid
gelegenheid worden
worden gevonden
gevonden om
de betekenis
betekenis en de
de
:

.

1.
drolts de
de l'homme,
I'homme, in
In :: SYNTHESES,
SYNTHESES, nr
nr 6,
6, 1947.
1947.
Les droits
1. Julian HUXLEY, Les
2. R.
H. P.
P. MAC
MAC KEON,
KEON, Lee
Lee fondements
fondements d'une
d'une adoration
déclaration Internationale
Drolts de
de
internationale des
des Droits
I'Homme,
SYNTHESES, nr
nr 6,
6, 1947.
1947.
l'Homme, In
in : SYNTHESES,

KRONIEK DER TIJDSCHRIFTEN

419

interpretatie der aangenomen teksten aan een zekere rechtseenheid te
onderwerpen. 1
Hiermee in verband geeft het Amerikaanse tijdschrift Thought een zeer
uitvoerige studie onder het hoofd : « Human Rights in a World Society » 2
De gehele geschiedenis, welke onder de woorden « Rechten van de mens »
sedert de Franse revolutie werd geschreven, wordt hierin overzien. Als een
der belangrijkste verklaringen wordt opgenomen het deel van de Kerstboodschap van Paus Pius XII, in 1942 uitgesproken, betreffende de persoonlijke rechten van de mens : het recht om de lichamelijke en morele
krachten van de mens te onderhouden en te ontwikkelen, inzonderheid het
recht op godsdienstige opvoeding en onderwijs ; het recht op het beleven
van de godsdienst, zowel in het private als in het publieke leven, en mede
te werken aan of te genieten van liefdadige werken, het recht om de
huwelijksdoelstelling te bereiken, het recht op werk, het recht om de
levensstaat vrijwillig te kiezen, het recht om de materiële goederen te
gebruiken in zover dit recht in overeenstemming te brengen is met de
sociale noodwendigheden.
Aan de basis van de verdere ontwikkeling der theoretische uiteenzetting
wordt de omschrijving van de rechten van de mens, zoals deze gedaan
werd door Jacques Maritain 3 aangenomen. Deze maakt onderscheid tussen
de rechten van de menselijke persoon als zodanig (recht op het bestaan,
recht op de persoonlijke vrijheid, enz.) , en de rechten van de menselijke
persoon als zijnde deel van de maatschappij (recht om deel te nemen aan
het politieke leven, vrijheid van vereniging), en tenslotte de rechten van de
menselijke persoon beschouwd in zijn hoedanigheid van arbeider (recht op
werk, recht om dit vrijelijk te kiezen) .
Misschien zal men zich afvragen wat de Unesco, de Uno, of de Veiligheidsraad, zullen doen, wanneer de wereldgrondwet door een Natie niet
zou worden nageleefd, of wanneer in een land onrecht wordt gepleegd.
Boris Mirkine Guetzevitch beantwoordt deze vraag en zegt : « De Verenigde
Naties bezitten reeds nu alle middelen om de Rechten van de Mens te
verdedigen. Deze middelen worden niet gezocht in een militaire machtsontplooiing, want het zal volstaan, dat een morele en economische blokkade
wordt uitgesproken tegen het land, dat de erkende rechten van de mens
met voeten zou treden. » 4 Wij beschikken ongelukkig niet over de informatiebron van Boris Mirkine Guezevitch.
.

1. Over één definitie althans schijnt men reeds nu overeenstemming te hebben bereikt.
Het recht is een voorwaarde van het menselijk bestaan, zonder dewelke, in gelijk welk
stadium van de historische evolutie van een maatschappij, de mensen niet het beste van
zichzelf kunnen geven als actieve leden van de gemeenschap, omdat ze niet over de middelen
beschikken om zich tot een menswaardig bestaan te verheffen. Wat onder vrijheid wordt
verstaan, is « meer dan de afwezigheid van dwang ».
2. T:bor PAYZS, Human Rights in a World Society, in : THOUGHT, June, 1947.
3. Jacques MARITAIN, Les droits de l'homme et la loi naturelle, Paris. Hartmann.
4. Boris Mirkine GUETZEVITCH, La défense des Droits de l'Homme, in : Les Cahiers
du Monde Nouveau, nr. 6, 1946.

Politiek Overzicht
Met ingang van 1 December heeft H. M. de Koningin Haar zware taak
wederom aanvaard en zich voorlopig in de hoofdstad des lands gevestigd.
De zorgen van het bestuur zijn sinds het regentschap eer drukkend
geworden dan verlicht. In de verhouding tot de Republiek is practisch nog
geen schot gekomen. De Commissie van Drie of van « Goede diensten »
heeft met de vertegenwoordigers van beide partijen enkele technische
kwesties besproken en zal op het Amerikaanse schip « Renville » de onderlinge besprekingen in goede banen trachten te leiden. Van Nederl an dse
zijde is de delegatie aangewezen, die, onder toezicht v an van Mook, Neher
en Jonkman, minister van Overzeese Gebieden, tot een overeenkomst met
de Republikeinse delegatie op de grondslag van Linggadjati, moet aansturen.
Over de vooruitzichten valt nog weinig te zeggen. Gani, lid van de Republikeinse regering, liet bij zijn kort bezoek aan ons land een optimistisch
geluid horen en verklaarde, dat de opneming van de « Mas j oemi » (de
Mohammedaanse partij) in de regering niet betekende een verscherping
van de republikeinse politiek, maar een verbreding van basis. Van Idenburgh, plaatsvervangend lt.-gouverneur-generaal, was van mening, dat de
toestand in vele opzichten gedurende de laatste maanden is verbeterd en
liet zich met lof uit over de ernst, waarmee de Commissie van Drie de
zaak aanpakte. De minister van Marine, van Schagen van Leeuwen, nam
echter zijn ontslag, omdat de regering met haar politionele actie niet doorgetast had, doch een limiet aan de bezetting had gesteld, waardoor het
effect van de opmars slechts gedeeltelijk bereikt werd.
Een gevolg van de voortijdige schorsing der politionele actie, onder
drang van de U.N.O. is, dat de berekening der regering en de verwachting
van onze troepen in Indië om binnen de beloofde tijd weer naar het
vaderland te kunnen terugkeren gefrustreerd is. De demobilisatie der manschappen, die twee jaar, en sommigen veel langer, in dienst zijn geweest,
moest tot het voorjaar uitgesteld worden. Het moge de regering gelukken
althans deze belofte na te komen. Een smet op de goede naam van ons
leger is het feit, dat op een transport van Indonesische krijgsgevangenen
er van de honderd 46 zijn omgekomen door gebrek aan verse lucht, spijs
en drank. In de 18de eeuw heeft een Indische vorst met voorbedachte rade
op Britse gevangenen in het « zwarte hol » een dergelijke dood toegepast,
en in de 20ste eeuw is aan gevangen Brits-Indiërs door nalatigheid eenzelfde
lot bereid. Beide keren heeft deze gruweldaad de verontwaardiging van
alle weldenkenden opgewekt. Ook dit verzuim zal voor het forum der
publieke opinie een blaam werpen op ons Indisch bestuur, en men kan er
zeker van zijn, dat dit rampzalig ongeval als propaganda-middel tegen
onze gerechtvaardigde actie zal worden uitgebuit. De wreedheden, tegen
onze volksgenoten bedreven, zullen hierbij op de achtergrond raken.
Ook in West-Indië, met name in Suriname, is niet alles pais en vree.
De operette-staatsgreep van de oud-gediende, Simon Sanches, die met een
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Ook de Engelandvaarders, die bereid waren hun leven voor de zaak der
vaderlandse vrijheid in te zetten, kwamen door de Nederlandse autoriteiten
in Spanje aan hun lot overgelaten in kampen terecht, waaruit zij slechts
konden ontsnappen door andere dan Nederlandse hulp.
We mogen verwachten, dat de regering die grove nalatigheid en dat
gebrek aan meeleven met de vrijheidszucht onzer jonge mannen niet over
haar kant zal laten gaan en ook deze hoge gezagdragers ter verantwoording
zal roepen.
In landbouwkringen heerst ontevredenheid over de achterstelling der
landarbeiders bij de overige. Hun uurloon was met 3 cent verhoogd, zodat
zij op hetzelfde niveau stonden als de bouwvakarbeiders. De regering echter
heeft langs verschillende wegen de lonen der bouwvakarbeiders met 5 1/2
cent per uur verhoogd, waardoor de tegenstelling tussen beide groepen
financieel verscherpt is en het evenwicht verbroken. De heer Louwes, voorzitter van de Stichting van Landbouw, heeft tegen deze ongelijke behandeling geprotesteerd en de regering gewaarschuwd, dat zij niet al te welverzekerd op medewerking der landarbeiders moet rekenen, omdat de
landbouworganisaties niet voor onbepaalde tijd de leiding in handen zullen
kunnen houden.
Ook onder de leraren gist het. Nu de onderwijzers een verhoogd inkomen
hebben gekregen, is het evenwicht met de leraren verbroken. Wat nog het
ergste niet is. Maar de leraren kunnen aantonen, dat zij, sinds de kosten
voor levensonderhoud gestegen zijn, met hun salaris niet kunnen rondkomen en dat zij verplicht zijn ofwel op hun bezit te teren ofwel door
bijbaantjes te aanvaarden, voo rnamelijk door het geven van bijlessen,
hun huishouden in stand te houden. De concessie tot verhoging van het
aanvangsalaris vangt hun bezwaar niet op. De regering haast zich niet op
hun klachten in te gaan, zodat er in deze kringen een spanning is ontstaan,
die zich niet altijd op gelukkige wijze ontladen heeft. Sommigen dreigen
met staking, anderen, zoals een groep katholieke leraren, stellen in het
vooruitzicht, dat zij bij de volgende verkiezingen de R. K. V. P. het vertrouwen zouden kunnen opzeggen, alsof de beslissing alleen van deze partij
en niet van de regering afhing !
17 November heeft president Truman de hulpverlening aan Europa voor
een speciale zitting van het Congres aanhangig gemaakt. Hij verzocht, dat
597 millioen dollar ter beschikking zou worden gesteld om gedurende de
eerste maanden Oostenrijk, Italië en Frankrijk op de been te houden. Daar
hij tevens hieraan een voorstel koppelde tot prijscontrole en loonstop om
dreigende inflatie tegen te gaan, vonden zijn woorden een koele ontvangst.
Niet zozeer de overweging, dat « wij een kans krijgen op een wereld,
waarin vrije volken in blijvende vrede kunnen leven », als het feit, dat
« de toekomst van onze eigen economie in gevaar is », heeft tenslotte de
Senaat bewogen het Marshall-plan, ook E. R. P. genoemd, voor dit voorlopig doel goed te keuren.
De bewering van Walter Lippmann, dat het communisme al verslagen is
en Moskou in het defensief is gedrongen, vindt geen steun, noch in Oost-,
noch in West-Europa. Maarschalk Tito heeft een vriendschapsbezoek
gebracht aan Bulgarije, en zinspelend op de « Kominform », verklaarde hij,
dat een openlijke « federatie nog slechts een formaliteit » was. Waaruit
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volgt, dat Oost-Europa met handen en voeten aan Moskou is overgeleverd.
In West-Europa, met name in Italië en Frankrijk, loert Moskou op een
ineenstorting, nog voor de Amerikaanse hulp werkelijkheid is geworden.
Togliati, de leider der communisten, gaf te kennen, dat « een democratische
revolutie » tot de mogelijkheden behoorde. In verschillende plaatsen van
Italië braken bloedige onlusten uit, van Zuid tot Noord. Milaan was het
middelpunt van een massa-betoging der communisten. Opmerkelijk is, dat
in al die plaatsen, waar plundering en verwoestingen werden gepleegd, de
gebouwen van de « Democrazia christiana » als voornaamste objecten
werden uitgekozen. De Gasperi weet echter ook in deze omstandigheden
de macht en het gezag te handhaven en weerlegde de beschuldiging, dat
hij een slaaf zou zijn van het Vaticaan en de Verenigde Staten, die gezamenlijk « het kapitalisme » verdedigden. Kardinaal Schuster van Milaan waarschuwde zijn volk, dat « de stakingen, de bommen en de verwoestingen
deel uitmaakten van een weloverwogen plan om algemene wanorde te
stichten. Dan kon Italië toegevoegd worden aan de sterren, die aan de
Moskovitische hemel schitteren. Maar de Kerk eist, dat het land geregeerd
wordt door een regering, welke beantwoordt a an het katholieke karakter
van het land. »
In Frankrijk zijn de communisten bevreesd en ontevreden over het
succes der Gaullisten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Zij maakten
misbruik van de economische toestand der arbeiders, die zeker redenen
tot klagen hebben, om ze voor hun politieke wagen te spannen en meenden
de tijd rijp om de rode revolutie te ensceneren. Het begon te Marseille,
waar de vroegere communistische burgemeester met zijn aanhang het stadhuis overrompelde en zijn ambt weer hernam. Daarna kwamen er stakingen
in vele bedrijven, zelfs in het onderwijs. Fabrieken werden bezet, werkwilligen uitgedreven of mishandeld. Electriciteit, gas- en waterleiding
staakten de voorziening, metro en spoorwegen stonden stil en de mijnwerkers
zorgden voor het ontbreken van de noodzakelijke kolen. Spoedig brak bij
vele arbeiders het besef door, dat zij misbruikt werden voor de belangen
van de wereldrevolutie van Moscou. Er ontstond scheuring in de C. G. T.
(Confédération Générale du Travail) onder leiding van Jouhaux ; in alle
bedrijven bleek een groot aantal werkwilligen aanwezig, die, mits zij op
bescherming der regering konden rekenen en deze hun economische wensen
tegemoet kwam, bereid waren het werk te hervatten. De socialistische
minister-president, Ramadier, die steeds achter de feiten aanliep, was niet
de man, om het vertrouwen in te boezemen, dat hij het bestaan van de
vierde Franse Republiek kon redden. Een poging van Blum diens plaats in
te nemen mislukte, omdat hij negen stemmen (hij haalde er juist 300) te
weinig kreeg om zich te kunnen staande houden. Zijn opvolger Schuman
van de M. R. F. werd verwelkomd met 412 tegen 184, door de communisten
uitgebracht. Toen hij daarna zijn ministerie aan de Assemblée voorstelde,
was de meerderheid met 83 stemmen ingekrompen, hoofdzakelijk van de
Gaullisten, die zich met deze samenstelling niet konden verenigen, ofschoon
vermoedelijk één hunner, René Mayer, als minister van financiën er in
was opgenomen. De stand was toen 322 tegen 186.
Schuman kondigde aan, dat hij aan de redelijke eisen der arbeiders
wilde voldoen, maar tevens orde wilde brengen in de chaos, door de com-
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ure heeft lord B alf our tijdens de eerste wereldoorlog beloften afgelegd,
die niet te verwezenlijken waren zonder de een of de andere partij onrecht
te doen. Dit laatste is nu geschied en de eerste onlusten zijn in Palestina
reeds uitgebroken, terwijl de Arabische Liga zich ten strijde voorbereid.
Cairo is daarvan het middelpunt, en dat het Nederlands consulaat te
Alexandrië bestormd werd, is de wraak voor ons vóór stemmen, onder druk
der Verenigde Staten.
Sinds 25 November vergaderen de « big four » in het Lancaster House
te Londen, welke stad enige dagen daarvoor zijn overgrote belangstelling
toonde bij het huwelijk van prinses Elizabeth met Filips Mountbatten. Voor
deze bijeenkomst is minder belangstelling, omdat van de beginne af aan
de verwachtingen niet hoog gespannen zijn. Toch geldt het hier een meer
voorname zaak dan een huwelijk : het lot van Duitsland en van Oostenrijk.
De besprekingen over Oostenrijk kregen op verzoek van Marshall de
voorrang. Het was de eerste keer, dat Molotof « ja » zei. Overeenstemming
over de oude kwestie wat Duitse « activa » zijn, werd niet bereikt. Daarom
werd de agenda over Duitsland samengesteld, en hier opnieuw toonde
Molotof zijn kracht in obstructie. Hij wenste eerst een staatkundig bestuur
over Duitsland op te richten om daarna de verhoudingen te bepalen. Hij
liet niet na uitvoerig uit te varen tegen het kapitalistisch streven der
andere mogendheden, waarover Marshall zich ongeduldig toonde en waarop
Bevin spottend antwoorde, dat « de enige heilige in de wereld is de
Sovjet-Unie. » Maar langs zijn neus weg voegde hij er bij : « In enkele
landen, waarmee wij vredesverdragen hebben getekend, zijn dingen voorgevallen, die niet direct in overeenstemming gebracht kunnen worden met
souvereiniteit en democratie ». Bijtijds heeft Benelux een memorandum aan
deze Ministers toegezonden, waarin zij wensen enige opmerkingen te maken
over de kwesties, die de Raad gaat bespreken. Zij voelen zich daartoe
gerechtigd wegens economische belangen, wegens de zorg voor eigen veiligheid tegenover het politiek regiem in Duitsland en de ervaringen, die zij
daaromtrent hebben opgedaan. Te zijner tijd
als er iets van deze vergadering terecht komt
zal blijken, of dit memorandum enige indruk op
de Grote Mogendheden heeft gemaakt.
K. J. D.
Op het einde van dit politiek crisesjaar 1947, en juist voor het begin
van 1948, dat belooft een jaar te zullen zijn van de structuurhervormingen,
is het wel interessant de onderlinge verhoudingen van de partijen te
onderzoeken in België.
De reactie van de openbare opinie over de gerechtelijke moord op Petkov
enerzijds, en over de verklaring van Warschau anderzijds, heeft de Partij
van de Vreemde in een lastig parket gebracht ; zodat het weinig waarschijnlijk voorkomt, dat zij eerlang uit het ghetto zou geraken, waarin zij
knarsetandt.
De Liberale Partij ondervindt in hare huidige hetzekampagne geen
succes, ook niet bij haar gewone clientele : de herbergiers, de uitbuiters
van vermakelijkheden en de kleine handelaars. Tijdens haar aanwezigheid
« en force » op de regeringsbanken heeft ze met een al te grote onbeschaamdheid haar door de ontwikkeling der tijden voorbijgestreefd programma de
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Struye van de Repressiepolitiek zoals zij in de regeringsverklaring was
uiteengezet.
De dreigende crisis is sindsdien bezworen kunnen worden, dank zij het
gezag van Spaak en de steun van de gematigde socialisten, en wellicht ook
en dit ware jammer omdat de C. V. P. ministers zich in de Kabinetsraad van de 28e November nog eens hebben laten overdonderen.
Wat er ook van zij, het Nationaal Koningscongres is een succes geweest,
èn omwille van de talrijke opkomst van de persoonlijk-uitgenodigden, èn
omwille van het verheven plan waarop het gehouden werd. Het zal zijn
nut hebben : ten eerste, omdat het bewezen heeft, dat de gehechtheid van
het volk aan de Vorst even groot is gebleven als drie jaar geleden ; ten
tweede, omdat het degenen heeft beschaamd, die de illusie hadden kunnen
koesteren, dat de oplossing van het Koningsvraagstuk met behulp van een
platonische passus uit de regeringsverklaring op de lange baan zou kunnen
worden geschoven, om uiteindelijk naar hun zin te worden opgevat ; ten
derde, omdat de C. V. P. ministers nu eens brutaal geconfronteerd zijn met
de gewone man die nimmer of nooit zal aannemen, dat de medewerking
van de C. V. P. aan 's Lands beleid zou betaald zijn met een nietgeprovisioneerde wissel op het Koningsvraagstuk en het vrouwenstemrecht.
De 13e November heeft de C. V. P. weliswaar een slag gehaald, die in
een meer verwijderde toekomst wellicht van groter belang zal blijken te
zijn, dan later de toekenning van het stemrecht aan de vrouwen. Die dag
werd óók in de Senaat het wetsvoorstel tot inrichting van de volkstelling
goedgekeurd, zodat het voorstel wet is geworden. Tot de uitvoering hiervan
zijn reeds de eerste maatregelen genomen. Welnu de betekenis van die wet
is niet alleen economisch doch ook politiek, want Wallonië, het rode deel
van het land, zal tengevolge hiervan een zevental zetels in het Parlement
moeten afstaan aan Brussel (één zetel) en aan het kinderrijker en traditioneler Vlaanderen (zes zetels) .
Zoals boven reeds gezegd, heeft het Nationaal Koningscongres leven
in de brouwerij gebracht. De 28e November heeft P. H. Spaak in de
kabinetsraad verslag uitgebracht over de stand der onderhandelingen aangaande het Koningsprobleem. Hij mocht zich hierbij over de goedkeuring
verheugen van zijn ploeg, die hem verzocht heeft zijn pogingen voort te
zetten. Uit een verslag door de Heer P. Struye, minister voor Justitie,
uitgebracht in de Senaatsgroep van de C. V. P. heeft men ve rnomen, dat
de Premier een maand geleden een memorandum had doen toekomen aan
Z. M. Léopold III over de huidige stand van zaken. Hierop heeft Zijne
Majesteit, na rijp overleg, een vertrouwenspersoon bij de Premier gestuurd
om hem zijn zienswijze mede te delen. Naar verluidt zou de Heer Spaak
het thans beproeven om van de regeringspartners gedaan te krijgen, dat
de Vorst en het Vorstenhuis officieel in ere worden hersteld ; maar, schrijft
A. Vanhaverbeke hieromtrent in « De Spectator » van 5 December, « men
wake erover, de openbare opinie niet al te voortvarend met illusies te
voeden. »
In de loop van de maand is het probleem der verhoudingen tussen
Vlamingen-Walen en Brusselaars opnieuw in het brandpunt der belangstelling komen te staan. De 19e is de inoverwegingneming van het wetsvoorstel Grégoire, strekkende tot de federatieve inrichting van het land,
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om grondwettelijke redenen verworpen met 105 stemmen tegen 51, en
3 onthoudingen ; terwijl 43 kamerleden het verkozen hadden die dag niet
aanwezig te zijn. Hierbij dient opgemerkt, dat de C. V. P. eensgezind de
inoverwegingneming heeft verworpen, samen met de Vlaamse Socialisten.
De 26e en 27e werd het wetsvoorstel Harmel gediscussieerd, houdende
« Oprichting van een centrum voor onderzoek voor de nationale oplossing
van de maatschappelijke en rechtskundige problemen in het Waalse en in
het Vlaamse Land ». Dit voorstel herinnert zeer aan het Koninklijk Besluit,
waarbij de 27e Juni 1866 de Commissie der Vlaamse Grieven werd
opgericht ; het centrum zal evenwel een veel uitgebreider bevoegdheid
hebben dan de Commissie, daar zijn competentie zich uitstrekt èn tot het
hele land, èn tot alle gebieden van het verstandelijk, juridisch en sociaaleconomisch leven. Uit de besprekingen, waar Vlamingen en Walen het
samen hebben opgenomen tegen Brussel « ville tentaculaire », blijkt reeds,
dat het voorstel zal worden goedgekeurd, doch zonder geestdrift.
Een paar weken voor die belangrijke debatten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers had het eerste na-oorlogse Congres van de Katholieke
Vlaamse Landsbond plaats te Leuven. Doel van de organisatoren was de
Vlaamse beweging opnieuw te we kken, en tevens haar nieuwe koers te
bepalen. In deze laatste opzet zijn zij, naar ons oordeel, niet gelukt ; en
konden zij ook niet lukken, omwille van de al te enge opvatting van de
Congressen, en dientengevolge ook van de referaten. Getrouwheid aan
geest en dynamisme van de voorgaande Vlaamse generaties eist van de
huidige een verruiming van visie ; aan de verheffing van het volk dient,
behalve op taalkundig gebied, ook nog gewerkt te worden op staatkundig,
koloniaal, sociaal-economisch en wetenschappelijk gebied. Het is trouwens
hetgeen Staatsminister Fr. Van Cauwelaert in zijn slotrede aan de Congressisten heeft te kennen gegeven.
Indien wij hier nu spreken over de repressie, dan is het niet omdat wij,
evenals een paar congressisten te Leuven, het incivisme met de Vlaamse
beweging willen verbinden ; Vlaanderen wordt er niet bij gebaat het
monopolie van het incivisme op te eisen !
De 29e October was de Minister voor Justitie geïnterpelleerd door de
Communisten over de repressiepolitiek van de regering, terwijl de voorgaande nacht bomaanslagen waren gepleegd tegen huizen van incivieken.
De 12e November maakte de Heer Struye in een radiorede aan het volk
bekend, dat hij slechts het regeringsbestand uitvoerde, en dat in het belang
van het land. De 16e had niettemin een reuze-m anifestatie plaats te
Brussel, waaraan ruim 25.000 mensen met waardigheid deelnamen, om
nogmaals te protesteren. Het Bureau v an de Socialistische Partij, bevreesd
dat het zou worden voorbijgestreefd door de Communisten in de uitbuiting
van de Vaderlandsliefde, spreekt zich uit tegen de toepassing van de Wet
Lejeune op de politieke delinkwenten. In de Kamers zou het vertrouwensvotum aan de regering, ook door de Socialisten, geweigerd zijn, indien
Spaak zijn gezag en zijn talent om te manoeuvreren niet in de weegschaal
had geworpen.
De volgende dag viel de regering Ramadier in Frankrijk. Wellicht zou
de crisis aldaar haar weerslag hebben gehad in België, indien de regering
Spaak-Eyskens niet was aangebleven. Terwijl de economische en sociale
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strubbelingen bij onze Zuiderburen toenemen, zodat een Rechtse of een
Linkse revolutie onvermijdelijk lijkt, gaat België voort met de vruchten
te plukken van zijn bezadigd centrum-beleid : de 29e November vernamen
wij door de bladen, dat de Heer Frere, gouverneur van de Nationale Bank,
in de U. S. A. een nieuw crediet had losgekregen van 50 millioen, dat
door België tot 31 December 1948 kan worden opgebruikt en terugbetaalbaar is binnen de 5 jaar.
A. V. S.
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philologische en technische uitleg enkel wat nodig is, bondig en suggestief in de veraanschouwelijking door
historische en archeologische notities. Al heeft schrijver niets verwaarloosd van wat maar enigszins
licht kon brengen, toch heeft hij geen
encyclopedisch werk geleverd, zoals
het wel eens is voorgesteld. Maar
schrijver wil het Evangelie begrijpelijk maken voor het hedendaags
publiek. Wellicht zou men ervoor
terugdeinzen de psychologie van Jezus te ontleden, wegens haar transcendent karakter. Toch is Hij mens,
en langs de kennis van zijn menselijkheid moeten wij ons tot Zijn
Goddelijkheid verheffen. De Auteur
interpreteert, discuteert op levendige
toon, verwijst naar teksten uit het
Oude Testament of naar profane
schrijvers, en haalt er de zin uit die
de moderne geest voeden kan. Die
beschouwingen echter geven louter
inzicht in de evangelische tekst en
zijn geen gemoedsaandoeningen of
inbeeldingen. Wie dit werk leest,
komt in contact met een begeesterde
persoonlijkheid, met iemand die zich
niet enkel baseert op een naïef geloof, maar met iemand die het licht
door zware navorsingen veroverd
heeft. Ten opzichte van de tegenstanders treedt de auteur streng op,
soms in harde bewoordingen.
Wij menen wel dat het niet uit
misprijzen is voor hen, die zeer oprecht andere wegen zijn ingeslagen
en aan wie de methodologie van de
kritiek veel te danken heeft, dan wel
om de lezer aan te sporen definitief
op zij te leggen de rationalistische
hypothesen, die uitgediend hebben,
maar bij de in exegese oningewijde
intellectuelen nog toegang vinden.
Het commentaar wordt ingeleid
door een zeer bevattelijk résumé van
de kritische problemen omtrent de
teksten : hun historische waarde,
hun authenticiteit, het synoptisch
vraagstuk, de geloofwaardigheid van
de vier evangelisten en van Jezus
zelf. Maar wellicht ware het te wensen geweest, dat de schrijver ten
minste de mogelijkheid had laten
aanvoelen van een verdere ontwikkeling dezer problemen. Het milieu,
dat hij beoogt, duldt het niet dat
men te apodictisch de oplossing voorlegt van problemen waarvan het
weet, dat zij niet volledig opgelost
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zijn. De begrippen bv. : inerrantie,
letterlijke zin, de aangehaalde citaten uit de encycliek Divino afflante Spiritu 2. hadden ruimere uitleg
verdiend. Aan het probleem van Jezus' Verrijzenis in het licht van de
rationalistische stellingen worden
meer dan 40 blz. gewijd. Helder en
duidelijk zet de auteur de stellingen
uiteen van de verschillende scholen
en weerlegt ze telkens op begrijpelijke wijze.
Een honderdtal photo's in de tekst,
een 30-tal helio's buiten de tekst
illustreren deze lange studie. De uitgebreide index over de behandelde
stof en de inhoudstafel zijn op dergelijke wijze opgesteld, dat zij niet
alleen een chronologisch inzicht geven, maar ook de ontwikkeling van
Jezus'leer en de daarmee samen
gaande verwikkelingen van de gebeurtenissen, en laten de lezer toe
dit lijvig werk gemakkelijk te raadplegen. Zonder enige twijfel verdient
dit werk een ruime verspreiding.
P. Cuypers.
Dr Athanasius v. d. WEIJDEN O.
E.S.A., De Doodsangst van Jezus
in Gethsemanl. --- H. J. Paris,
Amsterdam, 1947, 130 blz.
Dr v. d. Weijden is verstandig geweest in de keuze van het onderwerp
van zijn dissertatie. Terwijl menig
promovendus zich verliest in een veel
te omvangrijke materie, geeft hij
een theologische studie over het inwendig lijden van Christus, zoals het
ons door de Synoptici in niet meer
dan zeven verzen wordt beschreven.
Het onderwerp is nauwkeurig afgebakend en de indeling zeer eenvoudig nl. : de overlevering van de tekst,
de verklaring ervan, die van de Vaders, en de dogmatische verklaring
van Jezus' inwendig lijden naar de
leer van S. Thomas. Met deze in heldere gedachtengang geschreven dissertatie heeft de Schrijver zeer zeker een nuttig werk verricht ; nog
temeer omdat in de moderne literatuur een aparte monographie over
dit onderwerp totdusver ontbrak.
Jammer vind ik met name, dat aan
afwijkende meningen van diverse
schrijvers, die toch wel in de uitvoerige literatuurlijst vermeld staan,
zo weinig of geen aandacht wordt
besteed ; het was b.v. zeer te wen-
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sen geweest, dat v.d.W. zijn opinie
eens te kennen had gegeven over het
geruchtmakende — en toch zeker
niet van vernuft gespeende ! — boek
van Pickl : Messias-Kdnig Jesus.
Van de betekenis van de verschijning
van de engel maakt hij zich wel wat
goedkoop af. En of iedere dogmaticus tevreden zal zijn met de beperking tot S. Thomas, hoe meesterlijk
ook, waag ik te betwijfelen.
L. Rood S.J.
Piet van VEEN, Paulus de Zwoeger
Gods. — J. J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1946, 120
blz.
Een boekje dat geen wetenschappelijke pretenties heeft, maar S.
Paulus dichter bij het volk wil brengen. Naar mijn oordeel is het daarin
volkomen geslaagd ; tenminste in
die opzet, die door de titel wordt
aangegeven. Aan de theologische gedachte wordt zeer weinig aandacht
geschonken : dat was de bedoeling
niet. Maar van het zwoegende apostelleven wordt een zeer levendige,
fantasierijke maar door de feiten
ondersteunde, schildering gegeven in
frisse sprankelende taal. Uitstekend
geschikt voor brede verspreiding.
L. Rood S.J.
E. van der DONCK, Parochieliturgie.
3 e druk. — Antwerpen-BrusselGent-Leuven, N.V. StandaardBoekhandel, 1946, 237 blz. (voor
Nederland : Tilburg, N.V. Standaard-Boekhandel, f. 6.50) .
Vanwege de oorlogsomstandigheden zal dit praktische boek nog weinig bekendheid gevonden hebben in
Nederland. Daarom hopen wij, dat
deze derde druk alhier een ruime
verspreiding zal vinden. Pastoor van
der Donck is een priester van de
praktijk, een onderhoudend spreker
en vlot schrijver. Hij heeft veel nagedacht over het liturgisch apostolaat, serieus gestudeerd en met een
bewonderenswaardig gezond verstand het liturgisch leven eerst in
Hasselt en nu in Berbroek georganiseerd. Wie het « Even voorstellen »
heeft doorgelezen, is reeds gewonnen
voor den schrijver. « Eerwaarde Confrater, dit boek wil u helpen, in de

mate althans, waarin de schrijver
daartoe machtig . is. Geen boekengeleerdheid wordt u hier voorgeschoteld, zelfs geen vulgarisatie, uit andere werken bijeengeraapt. Ik heb
geen stapels documenten op mijn tafel gehad, terwijl ik schreef. Dit boek
is geboren uit de praktijk. Wat mij
jaren lang op de tong br andde, spreek
ik nu eens uit. En velen onder u zullen er terugvinden, wat zij zelf zoo
Ik
dikwijls hebben aangevoeld.
heb eenvoudig nagedacht, zooals gij
en alleman dat doet over een zaak,
die u ter harte gaat. En wellicht is
hier en daar wel iets eruit ontsprongen, wat u treft. »
Het eerste hoofdstuk handelt over
« De werkplaats van het heilige » :
een pastoor spreekt over zijn kerk
en wijst op praktische dingen, welke
dikwijls vergeten worden. Nu in Nederland vele kerken gebouwd moeten
worden, raden wij zowel pastoors
als architecten aan, dit eerste hoofdstuk te lezen, omdat zij er kostbare
aantekeningen zullen vinden. Het
tweede hoofdstuk «Wij en ons werk»
schildert ons de zielzorger in de eredienst ; zonder een woord te verzwijgen wordt de realiteit bloot gelegd
en een voor ieder bereikbaar ideaal
voorgesteld. Terecht wijst de schrijver voortdurend op de onderrichting
van het volk als de voornaamste eis
tot oprechte actieve deelname. In
hoofdstuk III worden enkele « Bedenkingen bij de praktijk » behandeld : wat heeft het volk aan de
ceremonies, rubrieken en het Gregoriaans ? Wat te denken over lange
diensten ? Tenslotte geeft het vierde
hoofdstuk « Een diepere kijk in de
dingen », terwijl het besluit de pastoors aan het werk zet volgens de
voorschriften der overheid.
Wij behoeven niet meer te zeggen,
dat het standpunt van den schrijver
een volks standpunt is. Hij heeft begrepen, dat Liturgie zaak van het
volk is ; hij heeft het als priester
begrepen en daarom horen zijn confraters hem gaarne spreken. Voor
den parochiepriester heeft het volkse
standpunt zijn volle gewicht, daar
heel zijn werk verloopt in de dienst
van het volk : « Pro hominibus constituitur in iis, quæ sunt ad Deum».
— -
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P. de Meester
Meester
P.
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Gustave THIBON, La vie ft deux.
Pages choisies et pensées inédites sur l'amour et le mariage.
-- Editions Universitaires, Les
Presses de Belgique, Brussel,
(1947) , 140 blz.
Vooral het eerste deel van dit zeer
keurig uitgegeven boek is wonder
mooi. Het is van het fijnste, dat op
dit gebied werd geschreven. De inspiratie is diep menselijk en tevens
door en door christelijk. Eerst toont
ons de schrijver, hoe de huwelijkskeus normaal moet onderworpen blijven aan het sociaal milieu ; het mag
noch uitsluitend een « choix de raison », noch uitsluitend een « choix
d'amour » zijn, maar een « choix
total », d.i. van een verlichte liefde.
Om dan tot volheid en vruchtbaarheid te komen moet het huwelijksleven zelf berusten op vier hoofdelementen : de passie, de vriendschap, het offer en het gebed.
Thibon kent geen gelukkig huwelijk zonder wederzijdse geslachtelijke aantrekkelijkheid, doch onderworpen aan de geest ; maar indien
het vlees de echtgenoten tot elkaar
brengt, kan alleen de vriendschap
hen tot elkaar ingang doen vinden.
Geluk wordt evenwel in het huwelijk niet gevonden zonder offer :
men « neemt » geen echtgenote, men
« geeft » zich aan haar. Dat offer
nu is onmogelijk zonder een hogere
liefde, de liefde tot God, liefde die
haar uitdrukking vindt in het gebed.
De loutering van de liefde moet
hoofdzakelijk gebeuren door een
crisisperiode, die altijd volgt op de
illusies van de eerste liefde ; en in
die crisis gaat de liefde dood ofwel
wordt ze getransfigureerd. Maar die
heldhaftige opgang van de menselijke liefde is slechts toegankelijk
voor diepgodsdienstige zielen.
In zijn tweede deel geeft de schrijver ons een reeks losse gedachten,
meestal zeer kernachtig uitgedrukt,
zeer poëtisch en vol psychologische
wijsheid. Hij doet ons aldus dieper
doordringen tot de geheimen van de
tweestrijd in de menselijke ziel tussen het vlees en de geest ; hij doet
ons de liefdepsychologie van de vrouw
beter begrijpen, alsook de ware natuur van de liefde. Kortom een wonder boekje dat rijker maakt, maar

slechts door fijn aangelegde zielen
zal begrepen worden.
A. Cauwe
J. FRANCOIS, Het levende Woord.
Illustratiemateriaal voor godsdienstig onderricht, studiekringen en predicatie. Deel I. — De
Kinkhoren, Brussel-Amsterdam,
1947, 875 p. en 50 afbeeldingen,
ingen. Fr. 245, geb. Fr. 285.
Zal een definitief oordeel over dit
werk slechts mogelijk worden, wanneer het in zijn geheel verschenen is,
reeds van nu af dringt zich een vergelijking op met het beste, dat als
hulpwerk bij onderricht en predicatie het licht zag. Onze lezers kennen het monumentale « Homiletisches Handbuch » van Anton Koch
met zijn vier delen « Homiletisches
Quellenwerk», Samensteller van «Het
Levende Woord », heeft er zich rijk
aan geïnspireerd. Toch is zijn werk
meer dan een eenvoudige adaptatie
voor ons taalgebied van de Duitse
uitgave. E. H. Francois heeft namelijk het illustratiemateriaal veel ruimer opgevat. Naast verhalen, voorbeelden, vergelijkingen, teksten geeft
hij ook preciese aanduidingen om
met muziek, beeldende kunst, letterkunde, filmstroken, wandplaten, les
of studiekring op te luisteren. In een
bijvoegsel volgen dan nog vijftig
bordschetsen — zij werden naar onze
mening beter afzonderlijk uitgegeven
-- die bij het onderricht voor kinderen dienstig kunnen zijn. Alles te
zamen dus een kleine encyclopedie,
geheel up to date.
Verhalen, voorbeelden, teksten vormen het hoofdbestanddeel. De samensteller geeft blijk van een fijne
speurzin en een gezonde smaak. De
teksten zijn beter gegroepeerd en de
verhalen doorgaans langer en waardevoller dan in het « Homiletisches
Quellenwerk ». Voor het practische
godsdienstonderricht zal « Het levende Woord » van groter nut zijn dan
zijn Duitse voorbeeld. A an de andere kant bereikt het niet dezelfde
wetenschappelijke standig. Er is in
het Nederlandse werk een mengeling
van alphabetische en logische orde,
(waardoor de bruikbaarheid geschaad wordt, zolang het derde deel
met zijn zaakregister niet verschenen is), een zekere eenzijdigheid in
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de keuze der teksten (b.v. van blz.
476 tot 516 doorlopend uit het Meetsnoer van H. de Greeve) , een enigszins willekeurige afbakening der
bronnen (b.v. waarom niets uit de
andere werken van H. de Greeve ?)
een gemis aan klaarheid in de verwijzing naar de bibliographie (wanneer het een tijdschrift geldt, vindt
men niet de minste aanduiding van
schrijver of jaargang) . Deze tekorten waren niet helemaal te vermijden. De stof mocht tot in het
oneindige groeien en het ene voordeel
vernietigt soms het andere. Dit is
evenwel zeker : Wat E. H. Francois in
jarenlange, onverpoosde arbeid heeft
bijeengegaard en nu ten dienste stelt
van het onderwijzend personeel, is
in staat bij veronderstelde persoonlijke onderlegdheid, het godsdienstonderricht zo gevarieerd, aantrekkelijk en treffend mogelijk te maken. Onder de hulpbronnen van ons
godsdienstonderwijs zal « Het levende Woord » zeker jarenlang een ereplaats innemen. Het mag in geen
enkele cathechetenbibliotheek ontbreken. F. Bellens S.J.
O.P. van FRANCOIS, God zoekt uw
geluk. -- H. Nelissen, Amsterdam, 222 blz.
Wij hebben behoefte aan goede,
overtuigende apologetische boeken,
die ook eenvoudigen aanspreken. De
fraaie band, de aantrekkelijke titel,
de hartelijke toon en beeldrijke taal,
waarmee dit boek begint, wekten de
verwachting, dat het in deze behoefte zou voorzien. Des te groter is
echter de teleurstelling, w anneer
blijkt, dat dit nieuwe boek allerminst
geeft wat zijn motto aankondigt :
« Het zal U verkwikken, verheffen,
verlichten ». De schrijver immers kan
zijn eenvoudige toon niet volhouden
zonder gemoedelijk te worden op het
triviale af : « U verlangt met recht,
dat ik mijn vuisten niet met kracht
deponeer op uw neus ». (83) « Stel
U nu voor, wat een berg voedsel en
wat een enorme plas water er maandelijks in uw lichaam verdwijnt ».
(85) . Dergelijke uitdrukkingen komen steeds voor en stoten. Schrijver
beheerst zijn toon niet en wordt onfijn. Dit is niet de taal van Christus,
die óók voor eenvoudigen verstaanbaar is, maar steeds gewijd:
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Erger dan deze ontwijding van de
vorm is echter de ontwijding van de
inhoud. Dit boek verduistert de volheid der katholieke leer, die het aannemelijk wil maken. De rijkdom en
diepte van ons heilig Geloof worden
verminkt tot een rationeel geraamte.
Dit boek wil steeds maar «bewijzen»
en wel zó, dat voor het mysterie
bijna geen plaats overblijft. Alles
ademt de geest van de rationalistische houding der vorige eeuw.
God is b.v. de conclusie van een redenering, die de inductieve en affectieve factoren in de godskennis verwaarloost en soms in zo simplistische
vorm wordt voorgesteld, dat ze werkelijk-denkende mensen aan het twijfelen brengt. Het bewijs «exfinalitate»
b.v. op bld. 18 komt wel tot een
« machtig intellectueel wezen », maar
zou nog enige aanvullen behoeven,
wil het tot God concluderen.
Het geloof is : « a annemen op gezag van een ander », volgens het bekende procédé : schrijf de ander met
een hoofdletter en u heeft bovennatuurlijk geloof. Over het geloof als
intuïtie en overgave, over zijn verbondenheid met het getuigenis zoals
de H. Schrift dit leert, over alles wat
geloof lévend en concreet maakt,
geen woord.
Alles moet evident zijn. Zo zegt de
schrijver : «Veronderstel nu eens, beste
lezer, dat ge zelf eertijds in Palestina,
de talrijke, door die schrijvers opgeteekende wonderen of mirakelen had
gezien, wat zou dan uw antwoord
zijn op deze vraag : « Wat dunkt U
van den Christus ? » Zoudt ge redelijkerwijze iets anders kunnen zeggen
dan : Ja, dan zou ik Hem werkelijk
erkennen en aanbidden als den Zoon
van God... » (46) . Dat er echter voor
deze redelijkheid méér nodig is dan
de schrijver geeft, blijkt wel uit
Christus' woorden : « Zalig, die aan
Mij niet geërgerd wordt!» (Mt. 11,6) .
Het zelfde geldt voor de Kerk, die
ons ook in ontlediging verschijnt.
Dit boek geeft verder een apologie, die steeds maar verdedigen wil,
stellingen vaak, die geen verdediging meer behoeven. De lijst van
aanbevolen boeken bevat vooral werken van veertig jaar geleden en kent
geen enkel modern boek. Tóen zou
het misschien goed hebben gedaan,
nu heeft het weinig meer te brengen.

J. de R.
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TAAL EN LETTERKUNDE
TAAL

S.
VESTDIJK, De
DeVuuraanbidders.
Vuuraanbidders.
S. VESTDIJK,
Roman uit de
de tachtigjarige
tachtigjarige ooroorRoman
log.
- Nijgh
Nijgh en
en van
van Ditmar,
log. —
1947,
585 blz.
blz.
1947, 585
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Vestdijk
veel wegen
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Heel de
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dezen
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hoofdfiguur van
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geloof verliest.
den
roman, waarom
het
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waarom heen
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oppositie tegen,
tegen, ik mag
wel
zeggen, heel
heel de
de heersende
heersende gegewel zeggen,
leerden
honderd
laatste honderd
leerden school
school van
v an de laatste
jaren.
de waarheid
waarheid wel
wel
jaren. Toch
Toch kon
kon de
eens
Gossaert liggen dan
dan
eens dichter
dichter bij
bij Gossaert
bij
bij zijn
zijn tegenstanders.
tegenstanders. Er
Er volgen nog
een
opstellen over
Duits
een viertal
viertal opstellen
over een Duits
vagebond-schrijver,
Laukvagebond-schrijver, Magister
Magister Lauk-
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hard,
hard, over
over Lucretius,
Lucretius, den
denLatijnsen
Latijnsen
-philosoof,over Anatole
dichter
dichter-philosoof,over
Anatole France
France
en
en een
een dialoog
dialoog over
over dramatiek.
dramatiek. OnOnbundels, die
der
der de
de vele
vele essayessay-bundels,
die de
de
laatste
laatste jaren
jaren van
van de
de pers
pers kwamen,
kwamen,
is
is deze
deze een
een der
der meest
meest markante
markante en
en
verantwoorde.
verantwoorde.

J.v.H.
J.v.H.
Thomas
Gelijk met
met de
Thomas KERNAN,
KERNAN, GeHjk
de
Morgenster.
Vert. door
Morgenster. Vert.
door H.
H. PijPijfers.
fers. —
- De
DeToorts,
Toorts,Heemstede,
Heemstede,
220
220 blz.,
blz., 1947.
1947.
Thomas
Thomas Kernan
Keman is een
een Amerikaan,
Amerikaan,
die Duitsland
Duitsland goed
goed kent, en
en hier
hier een
een
verhaal
verhaal schrijft
schrijft over
over een
een CisterCisterciënserbroeder,
die met
met zijn
clënserbroeder, die
zijn comcommunauteit
munauteit zijn abdij
abdij verlaten
verlaten moet,
moet,
zijn
zijn weg
weg moet
moet vinden
vinden in
inde
dewereld,
wereld,
met de
de S.D.
S.D. in
in aanraking
aanraking komt,
komt, gegevangen genomen
genomen wordt
wordt en
en wederom
wederom
in zijn
zijn abdij,
abdij, nu
nu gevangenkamp
gevangenkamp gegeworden,
worden, belandt. Een
Een eenvoudig,
eenvoudig, doch
doch
treffend
treffend en
en goed
goed verteld
verteldverhaal.
verhaal.
J.v.H.

CONSCIENCE, Het geluk
Hendrik CONSCIENCE,
van rijk
rijk te zijn.
zijn. De Leeuw van
Vlaanderen II en
en II.
ll. —
- Werken
Conscience, hervan Hendrik Consclence,
herziene uitgave.
ziene
uitgave. De Sikkel, Standaardboekhandel Antwerpen, '47,
'47,
110, 176,
176, 200
200 blz.
blz. per reeks
110,
reeks van
van
15 : Fr.
15
Fr. 34
34 en
en Fr.
Fr. 50.
50. Per
Per deel :
Fr. 38
Fr.
38 en
en Fr.
Fr. 55.
55.
Geleidelijk vordert
vordert de
Geleidelijk
de heruitgave
heruitgave
van den
van
den verbeterden
verbeterden Conscience
Conscience;; na
na
de bespreking
van de
de
bespreking van
de vroeger
vroeger ververschenen werken
werken (Streven
schenen
(Streven XIV,
XIV, 186,
186,
470-471) hoeven
hoevenwij
wij den
470-471)
den even
even dedelikaten als sekuren
likaten
sekuren arbeid
arbeid van
van Dra
Dra
Nellie Daman
Daman niet
niet meer
meer aan
aan te beNellie
beDe Leeuw
velen. Nu ontvangen
ontvangen wij
wij De
Leeuw
velen.
(voltooid in
in 1838)
van Vlaanderen
'Van
Vlaanderen (voltooid
1838)
een boek
een
boek van
van gisting
gisting en
en geweld,
geweld,
waardoor de
de nog
waardoor
nog jonge
jongeConscience
Conscience
zich eens
zich
eens bewust
bewust werd
werd van
van zijn
zijn arartistiek vermogen
tistiek
vermogen en
en nationale
nationale bebeHet geluk
stemming. Daarbij
stemming.
Daarbij Het
geZuk van
'Van
(van 1855):
1855) : een
een Antwerps
rijk
te zijn
zijn (van
rijk te
verhaal uit
uit de
verhaal
de volksklasse,
volksklasse, een
een van
van
oe uvre.
de allerbeste
uit het
de
allerbeste uit
het gehele
gehele reuvre.
En mocht
Ilias (zo
En
mocht onze
onze Vlaamse
Vlaamse Ilias
(zo
De Leeuw
noemde Rodenbach
noemde
Rodenbach De
Leeuw van
'Van
eens te
te meer
Vlaanderen) eens
Vlaanderen)
meer ons
ons volk
volk
bezielend verheffen.
bezielend
Em. Janssen
Em.
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L. A. S. JERMIJN, The singing farmer. — Vergil's Georgics in
English verse. — Oxford, Basil
Blackwell, 1947.
Dit is nu eens een vertaling uit het
Latijn, die in alle opzichten aantrekkelijk is. Vooreerst om de sympathieke persoonlijkheid van den vertaler, die met grote inspanning in
het interneringskamp van Singapore
het werk afmaakte, dat hij in Oxford herzag na den oorlog. Dan om
de rijke toegiften aan verklaringen,
kaarten, registers van eigennamen
en die geestige inleiding. Maar vooral om de zuivere weergave van dit
lang niet eenvoudig gedicht over de
landbouw, het beste werk van de
grote Romeinse dichter Vergilius.
Er zullen veel klassiek gevormden
zijn in den lande, die het niet kennen. In de oude tijd lazen wij
althans de tweede helft van het
vierde boek : Pastor Aristaeus...
(vers 317) . Dit is te zeggen, ruim 50
jaar geleden.
Tegenwoordig beperkt men zich,
meen ik, meest tot de Aeneïs. Men
hale de schade in en leze de klacht
van Orpheus over Eurydice :
te, dulcis coniunx, te solo in litore
secum,
te veniente die, te decedente canebat.
Singing of thee, sweet bride, on
lonely shores,
of thee at dawn, of thee at set of
sun.

Dat is vertalen. Fijn vertaald is
vers 2 : to wed vine to her elim
(ulmis adiungere vites) : at changes
of skies (v. 86) voor mutato sidere.
Wellicht is hier echter bedoeld : in
een ander jaargetijde. In de eerste
regel : what makes the cornfields
glad, twijfel ik ; moet laetus niet
verstaan worden als a welig » ? Ook
voor hen, die niet met het origineel
vertrouwd zijn, is dit werk aanbevelenswaardig ; in het algemeen,
zoals de uitgever zegt, voor : men
and women who love the poetry of
the countryside.
J. W. Kemper S.J.
Bernard MARION, A la rencontre de
Jean Giono. -- La Sixaine, Brussel, 1947, 47 pp.
Jean Giono, de Franse Zuiderling
van Italiaanse afkomst, is wel degelijk onevenwichtig ; hij, de gehechte
aan de aarde en de vijand van stad
en cultuur, de pacifistische revolutionnair en de zinnelijke pantheist,
lijkt een verre naneef van JeanJacques Rousseau, over wien zo
moeilijk een afdoend oordeel geveld
wordt.
Tot een bevredigend besluit is de
auteur dan ook niet gekomen. Om
de vele biographische en bibliographische gegevens, verdient zijn studie waardering en aanbeveling ; tot
in de kern van het onderwerp drong
hij niet door.
Em. Janssen

KUNST- EN CULTUURLEVEN
Christopher Dawson, Het oordeel van
de Volken, in het Nederlands
vertaald door K. A. van Cauwelaert, B. A. -- Uitg. Pantheon
N.V., Antwerpen, L. J. Veen's
Uitg. N.V., Amsterdam.
The Judgement of Nations, is zeker
één van de meest merkwaardige cultuurhistorische synthesen, die deze
laatste tijd verschenen zijn. Als wij
het boek van Dawson met andere
werken over onze hedendaagse beschaving vergelijken, dan vinden wij
hem reëler en zakelijker dan Bjerdjajef, ernstiger en degelijker dan
Spengler, dieper en met meer wijsgerig doorzicht dan de Reynold. Het
dichtst staat hij bij Huizinga. Maar

terwijl Huizinga door de historische
feiten zelf gedwongen werd de culturele noodzakelijkheid van het
Christendom te bevestigen, is dit bij
Dawson een verworven bezit, dat
hem heel het wereldverloop doet zien
als een strijd tussen de donkere
machten van het kwaad en den Geest
van Licht en van Waarheid.
De boze krachten hebben op dit
uur der duisternis gemakkelijk spel
gekregen wegens de duizelingwekkende ontwikkeling van techniek en
wetenschap. Het zouden moreel-superieure mensen moeten zijn om
deze machtsontplooiing aan het algemeen welzijn dienstbaar te maken. De liberale cultuur was echter
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geestelijk
te arm
arm om
omzulke
zulkepersoonpersoongeestelijk te
lijkheden
brengen. Dit was
was
lijkheden voort
voort te
te brengen.
haar
ondergang en
zo hebben
hebben wij
wij
haar ondergang
en zo
het moetén
moetèn aanzien,
aanzien, dat
dat bij
bij gebrek
gebrek
het
aan
basis en
en ethische
ethische bebeaan geestelijke basis
ginselen onze
onze samenleving
samenleving het
het uituitginselen
zicht kreeg
kreeg van
van een
eengeorganiseerde
georganiseerde
zicht
roverij en
charter der
der volken
volken de
de
roverij
en het charter
wet
werd van
van de
devernietiging
vernietiging der
der
wet werd
zwakken.
Zoals
anderen ziet Dawson
Dawson alleen
alleen
Zoals anderen
redding in
in het
hetChristendom.
Christendom. VrijVrijredding
moedig echter
hij ons
ons voor
voor het
het
moedig
echter stelt hij
bedroevende
van de
deonenigheid
onenigheid
bedroevendefeit
feit van
onder
de christenen.
christenen. Meesterlijk
Meesterlijk
onder de
wijst hij
hij op
op de
desociologische
sociologische oorzaoorzawijst
ken van
van deze
deze verdeeldheid
verdeeldheid en
en met
met
ken
een
enig historisch
historisch inzicht
inzicht toont
toont hij
hij
een enig
aan..
hoe uit den
den drang
drang van
van het
het tijdtijdaan, hoe
verloop
zelf deze
dezeverscheurdheid
verscheurdheid
verloop zelf
zich aftekende.
aftekende. Toch
Toch meent
meent hij,
hij, dat
dat
zich
sinds
de middeleeuwen
middeleeuwen geen
geen tijd
tijd
sinds de
gunstiger was
voor de
de eenheid
eenheid dan
dan
gunstiger
was voor
de
onze, juist
juist omdat
omdat de
dechristenen
christenen
de onze,
een
minderheid zijn
zijn geworden.
geworden. EenEeneen minderheid
heid
die zal
zal bestaan
bestaan in
in het
hetvormen
vormen
heid die
van een
eengemeenschappelijk
gemeenschappelijk front
front
van
tegen
Hij wil
tegen de
de goddelozen.
goddelozen. Hij
wil in
in EnEngeland althans
althans alle
alle Christenen
Christenen sasageland
Zwaard vaan
menbrengen in
het Zwaard
vam den
den
menbrengen
in het
Geest.
is een
een vereniging
vereniging die
die door
door
Geest. Dit is
een sterkere
sterkere beleving
beleving van
van het
het ChrisChristendom
de cultuur
cultuur wil
wil redden.
redden. DawDawtendom de
son
is er
erde
degrote
grotebezieler
bezieler van.
van.
son zelf is
Hij gelooft,
gelooft, dat
dat er
er in
iniedere
iedere duistere
duistere
Hij
tijd een
een uitstorting
uitstorting plaats
plaats grijpt
grijpt van
van
bijzondere
van Gods
Gods Geest.
Geest.
bijzondere gaven
gaven van
de krachten
krachten der
der duisternis
duisternis momoWant de
gen nog zo
zo sterk
sterk zijn,
zijn, zij
zij werken
werken in
in
gen
het
blinde en
en vermogen
vermogen tenslotte
tenslotte
het blinde
niets tegen
tegen den
den Geest
Geest vvan
Licht en
en
niets
an Licht
Waarheid.
Een
boek dat
dat door
door zijn
zijn aangrijaangrijEen boek
pende visie doet
doet nadenken
nadenken en
en positie
positie
pende
kiezen :: Wij
Wij katholieken
katholieken weten,
weten, dat
dat
kiezen
wij
alleen en
en uitsluitend
uitsluitend de
de christechristewij alleen
lijke waarheid
waarheid bezitten
bezitten in
in een
eenononononlijke
derbroken
de apostoapostoderbroken traditie
traditie met
met de
lische tijden.
tijden. Doch
Doch tevens
tevens zijn
zijn wij
wij
lische
ervan
overtuigd, dat
indien ooit
ooit de
de
ervan overtuigd,
dat indien
katholieke
waarheid de
de protestantse
protestantse
katholieke waarheid
vroomheid
integreren, onze
onze rerevroomheid kan
kan integreren,
ligieuze cultuur
cultuur rijker
zijn en
en
ligieuze
rijker zal
zal zijn
ons
godsdienstig leven
leven zich
zich machmachons godsdienstig
tiger zal
zal kunnen
kunnen ontwikkelen.
ontwikkelen. DaarDaarom
tonen wij
wij sympathieke
sympathieke en
en naar
naar
om tonen
ons
beste kunnen
kunnen begrijpende
begrijpende bebeons beste
langstelling
voor elk
elk verschijnsel
verschijnsel bij
bij
langstelling voor
broeders, dat
dat
onze
. afgescheurde broeders,
onze afgescheurde
duidt
op diepere
diepere religiositeit,
religiositeit, ook
ook
duidt op
wanneer dat
zoals bij
bij K.
K. Barth
Barth
wanneer
dat --- zoals
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b.V.
- specifiek
specifiek protestants
protestants is
en
b.v. -is en
als zodanig
zodanig verschillend
verschillend van
kavan het katholicisme.
Tot
zulke besluiten
besluiten noopt
noopt ons
ons het
het
Tot zulke
boek
van Dawson.
Dawson. Het is
is religieuze
religieuze
boek van
een
verdraagzaamheid,.
verdraagzaamheid,maar
maar van
van een
heel
andere soort
soort dan
dan die
die van
van het
heel andere
liberale
steunt niet
niet op
op
liberale tijdperk.
tijdperk. Zij
Zij steunt
godsdienstige vervlakking
op
godsdienstige
vervlakking maar
maar op
religieuze
verdieping. Als de
de redding
redding
religieuze verdieping.
van de
de christelijke
christelijke cultuur
cultuur afhangt
afhangt
van
van
de eenheid
eenheid onder
onder de
de christenen,
christenen,
van de
dan
alleen zulke
zulke verdraagzaamverdraagzaamdan kan alleen
heid
het begin
begin worden
worden van
van die
die eeneenheid het
heid.
Dat zulk
zulk merkwaardig
merkwaardig boek
boek in
in zulk
zulk
gebrekkig Nederlands
Nederlands werd
werd weergeweergegebrekkig
geven, vinden
vinden wij
wij heel
heel jammer.
jammer.
geven,
B.
Boeyckens
B. Boeyckens
L. J.
J. M.
M. FEBER, Mens
Mens en
en HumaHumaL.
nisme. Spectrum,
Spectrum, Utrecht.
Utrecht.
nisme.
Zoals
iederen mens
schuilt
Zoals in Tederen
mens iets schuilt
van
een kunstenaar
kunstenaar of
heilige, zo
zo is
is
van een
of heilige,
ook iedere
iedere mens
mens potentieel
potentieel een
een huhuook
manist. Dat
niet alle
alle mensen
mensen ware
ware
manist.
Dat niet
humanisten
duidelijk, ze
ze
humanisten worden
worden is
is duidelijk,
worden
niet allen
allen ware
ware kunstekunsteworden ook
ook niet
naars of
ware heiligen
heiligen:: dit
dit isis voorvoornaars
of ware
een élite.
élite.
behouden
behouden aan
aan een
Hoe de niet-christen
niet-christen humanist
humanist zijn
zijn
Hoe
«Centrum
Gravitatie:.
verloren
« Centrum van
van Gravitatie
» verloren
heeft zoals
zoals Berdjajef
Berdjajef zegt,
zegt, en
en daardaarheeft
voor in
de plaats
plaats heeft
heeft gesteld
gesteld den
den
voor
in de
zelfgenoegzamen
de
zelfgenoegzamenmens,
mens, geeft
geeft de
schrijver
duidelijk aan op
op pp.
pp. 32-34.
32-34.
schrijver duidelijk
De
christen-humanist neemt
neemt den
den
De christen-humanist
mens in zijn
zijn zwakheid
zwakheid en
enzondigheid,
zondigheid,
maar aanvaardt
aanvaardt ook
ook zijn
zijn gebondengebondenmaar
zijn Schepper
Schepper en
en Einddoel;
Einddoel;
heid met zijn
heid
hij gelooft in de gaven van den vrijenhijgeloftndav erijn
wil
en het
het intellect,
intellect, hij
hij ziet
ziet in
in den
den
wil en
mens Gods
Gods beeld
beeld en
en gelijkenis.
gelijkenis. De
De
mens
niet-christen humanist
humanist ontkent,
ontkent, gegeniet-christen
heel of
of gedeeltelijk,
gedeeltelijk, deze
dezewaarheden
waarheden
heel
ze als van
of beschouwt
beschouwt ze
van geen
geen waarwaarde voor
voor het
het humanisme,
humanisme, als
hij er
er
als hij
niet laatdunkend
laatdunkend op
op neerziet.
neerziet. Van
Van
niet
zo'n humanist
humanist is
niets te
teverwachverwachzo'n
is niets
ten voor
voor de
de vernieuwing,
vernieuwing, de
de verbeverbeten
tering, van
van de
de hedendaagse
hedendaagse maatmaattering,
schappij
...
schappij...
De
vraag is
is nu
nuofofdedeontredderde
ontredderde
De vraag
mens
van dezen
dezen tijd
tijd zich
zich nog
nog wil
wil
mens van
laten leiden
leiden door
door een
eenchristelijkchristelijklaten
humanistische democratie.
gaat
humanistische
democratie. Het
Het gaat
er niet om
om terug
terug te
te keren
keren tot
tot de
de culcultuur en
en de
demaatschappelijke
maatschappelijke orgaorgatuur
nisatie
der Middeleeuwen,
Middeleeuwen, doch
doch wel
wel
nisatie der
om
beginselen, welke daaraan
daaraan ten
ten
om de beginselen,
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grondslagliggen
liggen en
en die
grondslag
die ook
ook thans
thans
gehouden worden
worden door
door de
gehouden
de christenchristenhumanisten. Niets
Niets wordt
humanisten.
wordt hierdoor
hierdoor
prijsgegeven van
van hetgeen
prijsgegeven
hetgeen RenaisRenaissance en Humanisme
sance
Humanisme aan
aan positieve
positieve
waarden en constructieve
waarden
constructieve krachten
krachten
hebben opgeleverd.
opgeleverd. Toch
Toch moet erkend
hebben
worden,dat
dat de
de terugkeer
tot het
worden,
terugkeer tot
het
christelijk humanisme
humanisme den
den nietchristelijk
nietchristen humanist
humanist zwaar
zwaar zal
zal vallen:
vallen:
hij heeft den mens, d.W.Z. zichzelfhijeftdnms,.wzichelf
aanbeden,hij
hij zal
aanbeden,
zal zichzelf
zichzelf moeten
moeten
onttronen.
De terugkeer
De
terugkeer tot
tot het
hetchristelijk
christelijk
humanisme,zo
zo gaat
gaat de
humanisme,
de schrijver
schrijver
voort, begint
begint zich
zich af
af te
voort..
te tekenen
tekenen in
in
den kring
kring der
den
der uit-stekenden,
uit-stekenden, de memenigte echter
nigte
echter wekt
wekt den
den indruk
indruk van
van
nog ver
nog
ver van
van het
hetbeslissende
beslissende keerkeerpunt verwijderd
te zijn.
punt
verwijderd te
zijn. Doch
Doch hierhierover make
over
make men
men zich
zich niet
niet onredelijk
onredelijk
bezorgd :: de menigte
bezorgd
menigte toch
toch dSet
dÖet mormorgen zoals
gen
zoals vandaag
vandaag door
door de
de uituitstekenden wordt
stekenden
wordt gedacht.
gedacht.
Wie den
volgt in de
Wie
den schrijver
schrijver volgt
de ontontwikkeling van
van zijn
zijn opzet
wikkeling
opzet zal
zal getuigetuigen, dat
gen,
dat hier
hier een
eenchristen-humanist
christen-humanist
met talent
met
talent zijn
zijn stelling
stellingverdedigt,
verdedigt,
ook al
al zou
ook
zou de
de lezer
lezer het
het niet
niet op
op alle
alle
punten met
punten
met den
den schrijver
schrijver eens
eens zijn.
zijn.
We zijn
zijn dankbaar
dankbaar voor
voor zo'n
zo'n prachtig
prachtig
boek.
M.

N. BERDJAJEW,
BERDJA.JEW, Vrijheid en
en Geest.
Geest.
Vert.
H. Buys.
Vert. door
door H.
Buys. -- Servire,
Servire,
Den Haag,
311 blz.,
Haag, 311
blz., f. 6.90.
6.90.
Berdjajew
schreef dit
dit werk
Berdjajew schreef
werk een
een
twintigtal
twintigtal jaren
jaren geleden
geleden en,
en, daar
daar
Berdjajew
nog .al
al eens
eens evolueert
Berdjajew nog
evolueert in
in
zijn
zijn meningen,
meningen, kan
kan men
men zich
zich afvraafvragen
gen of
of hij
hij het
het nu
nu nog
nogzo
zozou
zouschrijschrijven.
ven. Wat
Wat allereerst
allereerst treft,
treft, isis BerdBerdjajews
jajews geweldige
geweldige eruditie
eruditie en
en origioriginaliteit.
naliteit. Hij
Hij staat
staat op
opstreng
strengChristeChristelijk
lijk standpunt,,
standpunt" een
een standpunt,
standpunt, dat
dat

hij
twijfel en
hij na
na veel twijfel
en strijd
strijd veroverde.
Zijn denkwijze
denkwijze en
vizie sluiten
sluiten
de. Zijn
en vizie
aan
bij die
die der
der Russische
Russische filosofen,
filosofen,
aan bij
van
Solovjew de belangrijkste
belangrijkste is.
is.
van wie Solovjew
Hun
meer een
een mysmysHun wijsbegeerte
wijsbegeerte is
is meer
tiek
dan een
eenzuivere
zuiveredenkkunde.
denkkunde.
tiek dan
Berdjajew
Westerse (R.
(R.
Berdjajew verwijt
verwijt de
de Westerse
Kerk alle vragen
vragen te rationeel
rationeel te
K.)
K.) Kerk
hebben
voortdurend raakt
hebben opgelost;
opgelost ; voortdurend
hij
met Thomas
Thomas van
van Aquine.
Aquine.
hij slaags met
De
H. Geest
Geest wordt
wordt in
deze kerk
kerk te
te
De H.
in deze
zeer
verwaarloosd, evenals
evenals ook
ook de
zeer verwaarloosd,
geest
van het
hetJohannes-Evangelie.
Johannes-Evangelie.
geest van
De
Oosterse kerk is
is minder
minder juridisch
juridisch
De Oosterse
geconstrueerd
minder verrationaverrationageconstrueerd en minder
lizeerd
dan de
de Westerse-Katholieke,
Westerse-Katholieke,
lizeerd dan
meent
Berdjajew ;; Zij
Zij heeft beter
beter het
het
meent Berdjajew
oorspronkelijke
den
oorspronkelijkecharisma
charisma van
van den
Geest
grote lijnen
lijnen
Geest bewaard.
bewaard. Dit
Dit is in grote
zijn
gezichtspunt. Hieruit
Hieruit blijkt
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in de opvoeding van de kinders. Geen
louter theorie, maar practische
wenken, aan den vollen en ingewikkelden gang van het leven getoetst.
Zowel de vreugde en de roem van de
ouderlijke verantwoordelijkheid, als
hun leiding in alle omstandigheden,
meer bijzonder op het domein van de
reinheid, en het ouderlijk gezag en
invloed op de goede levensnormen,
worden op persoonlijke en toch zo'n
onweerstaanbare bevattelijke wijze
aangetoond. Het laatste hoofdstuk
over het gezin als leerschool van
godsdienst zal vele lezers blij verrassen. Zulk een prettig geschreven,
keurig vertaald en mooi uitgegeven
boek is een verrijking voor onze
boekenschat over opvoedkunde.
A. Darquennes
Daniël A. LORD S.J., Contact met
de Jeugd. Jeugdleiding voor
priesters en religieuzen. Uit het
Engels door Leo van de Poel
S.J. en Louis Sterkens S.J. -Lanno, Tielt, 1947, 185 blz.,
ingen. Fr. 64, geb. Fr. 88.
Voor Nederland : Wateringen,
Plein 24, f. 4.90.
Uit dit boek waait ons een nieuwe, frisse lentelucht tegen. Wat zullen vele jeugdleiders, leraren en
ouders verrast opkijken bij het lezen van deze op volle werkelijkheid
berustende beschouwingen ! Het zou
ons niet verwonderen, dat meer dan
één zich wel akkoord zal verklaren,
voor zover het hier toestanden geldt
van het verre, nu reeds dichter bij
staande, maar alleszins toch nog
verdachte Amerika, -- maar dat anderzijds zo iets in onze, op eeuwenoude katholieke traditie steunende
opvatting niet hoeft door te dringen.
Dit zou dan weer aantonen dat die
gehechtheid aan de traditie eerder
een door gemakzucht vastgewortelde
verstarring weergeeft, waarover onze
opvoeders, en niet minder onze opgevoeden, zo vaak klagen. Wij kunnen er alleen maar bij winnen wanneer wij begrijpend naar zulke opvattingen op kijken, al kan alles dan
van meet af aan hier niet gerealiseerd worden. Wij geven enkel als
voorbeeld aan (blz. 118) : een bal
aan een katholieke hogeschool. « Op
deze speciale dansavond kozen onze
studenten het blauw en het wit van
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O. L. Vrouw als feestkleuren. Zij
plaatsten haar beeld in het meest
centrale punt van de hal en heel de
versiering van de zaal richtte zich
naar het beeld... De deelnemers
knielden, in avondkleding, op de
vloer van de danszaal... Het eerste
nummer, door het orkest gespeeld,
was een wals opgedragen aan O. L.
Vrouw. En het bal ging verder voort
onder haar hoge bescherming. »
Wellicht zal een glimlach om veler
mond spelen bij het lezen van dit
ongewoon spel, maar toch... Ieder
leraar, ieder priester, ieder lekeleider, iedere lerares, iedere kloosterzuster, die met groter wordende
meisjes moet omgaan, en niet het
minst de ouders, moeten dit boek
beslist lezen en herlezen. Het werd
trouwens mooi uitgegeven door Lannoo, Tielt, die hiervoor een pluimpje
verdient.
A. Darquennes
Naar een betere gezinsopleiding onzer kinderen. Verslagen, besprekingen, besluiten van het nationaal Congres voor gezinsopvoeding gehouden te Brussel op 2223-24 Juli 1946. -- Bond voor
gezinsopvoeding, Brussel, z. j.
200 blz., Fr. 80 (60 voor abonnenten op het tijdschrift L'Education familiale en voor de leden
van den Bond der Kroostrijke
Gezinnen) .
De bond voor gezinsopvoeding,
waaruit vijf en twintig jaar geleden
de nu zo bloeiende Bond van de
Kroostrijke gezinnen ontstond, heeft
een dubbel doel : de ereplaats aan
de familie toewijzen, die de basis van
elke natie uitmaakt, en hen die het
huisgezin besturen omtrent hun
plichten en rechten onderrichten.
In dit boek wordt verslag uitgebracht over al wat besproken werd
op het laatste algemene Congres. In
de verschillende secties ging het over
de grondslagen van de gezinsopvoeding, over de karaktervorming van
het kind, de taak van de school en
de jeugdorganisatie en over enkele
belangrijke voorwaarden bij de opvoeding. Onder de meest interessante
verslagen vermelden we : De school
en de moeder van morgen door Me j.
Schouwenaars ; De rol van de jeugdorganisatie in samenwerking met de
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familie door Master Breckx ; De film
als propagandamiddel voor de familie door P. Lunders O.P.
Al die verslagen meestal door specialisten uitgebracht geven een alzijdigen kijk op de zware taak van
de familie. Daarom verdient dit boek
warm aanbevolen te worden aan
ouders en alwie zich ernstig met de
moeilijke kunst van de katholieke
opvoeding wil inlaten. Met die gezonde gedachten rondom zich te verspreiden zullen ze tot de geestelijke
en zedelijke heropbouw van ons land
bijdragen.

R. Caron
V. d'ESPALIER, Opvoeden is Afstand doen. -- « Familieleven »
47, 't Groeit, Antwerpen, z.j. 30
blz., Fr. 11.
Deze brochure is aan een belangrijk princiep van de familiale opvoeding gewijd en door een van onze
bekende paedagogen geschreven. Een
echte opvoeder moet met zijn eigen
egoïsme breken. Alleen wie bereid
is om afstand te doen van deze fundamentele ondeugd verkeert opvoedkundig gesproken in staat van genade. In de ontwikkeling van het
kind tot de volwassene zullen de
ouders de scheiding scherp aanvoelen vooral op vijf momenten : rond
3 jaar, bij het eerste schoolgaan, bij
de puberteit, de verloving en het huwelijk. Een harde maar lichtbrengende waarheid voor vele moderne
ouders.

C. Van HORENBEECK C. s. s. R.,
Onderwijs en opvoeding. -- Van
Haver, Sint-Niklaas-W., 1946,
156 blz., Fr. 45.
Het doel van dit boek is de waarde van de Christelijke opvoeding van
de jeugd in het volle licht te brengen. Om een mens naar ziel en lichaam op te voeden moeten drie instellingen elkaar bijstaan : gezin,
Kerk en staat. In afzonderlijke
hoofdstukken worden de rechten en
plichten van elk der drie gemeenschappen beschreven. Hoofdzakelijk
beperkt zich de studie tot de godsdienstige opvoeding en steunt gedurig o p de te weinig gelezen Encycliek van Paus Pius XI « Divini
Magistri » (1929) over het katholiek
onderwijs.
In het belangrijkste deel wordt
met reden aangetoond, hoe het neutraal onderwijs in feite onmogelijk
is en practisch tot geloofsafval leidt.
Het vierde deel geeft een overzicht
over het schoolvraagstuk, dat in
België heel de binnenlandse politiek
beheerst : de geest van de grondwet,
de beruchte schoolstrijd, de verschillende wetten en eindelijk enkele
statistieken. Wie de gezonde princiepen over de katholieke opvoeding
beter wil leren kennen, neme dit
boekje ter hand.

R. Caron

R. Caron
GESCHIEDENIS
Wolfram van den STEINEN, Toeval
en Tragiek in de Wereldgeschiedenis. Een studie over Tijden
van geluk en tegenspoed in de
historie. Vert. door Theo J. van
der Wal. — N.V. Uitg. Pantheon, L. J. Veen's Uitg. N.V.,
Amsterdam-Antwerpen, 1946, 96
blz.
Bij het lezen van deze beschouwingen over « geluk » en «ongeluk»,
in de wereldgeschiedenis, dacht ik
voortdurend aan het vers van Vergilius : Sunt lacrimae rerum. Er bestaat een tragiek, die in de dingen
zelf ligt, een historisch verlopen van

gebeurtenissen, die wel hun oorsprong vinden in menselijk verstand
en menselijke wil, maar toch door
hen niet beheerst worden. Deze tragiek overwint men volgens schrijver
niet door een verontwaardigd bestrijden maar door inwendige rijkdom. Geluk in de geschiedenis betekent tenslotte : zich zelf als top
kennen,, met niemand willen ruilen,
niet (extensief) alles, maar (intensief) het geheel zijn, het geheel in
één punt (p. 92) . Die zelfzekerheid
bezaten de martelaren in de eerste
tijden van het christendom. Met den
keizer hadden zij niet willen ruilen.
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Natuur en geschiedenis gaven hun
geen raadsels op, zij wisten, waar
alles vandaan kwam en waar het
heen ging, en dat het aldus moest
zijn. Zo waren ook de kunstenaars
van de Renaissance en ook de Grieken, die door hun wijsheid de aardse
wederwaardigheden overwonnen. Deze 96 bladzijden van dit boekje doen
nadenken. Achter deze verwrongen
stijl en de verwarde zegging steekt
zonder twijfel visie en inspiratie.
Maar wat de schrijver ons wilde
mededelen is niet gerijpt en, naar wij
vermoeden, bleef het verstikt zitten
in een inwendige problematiek. Is
het daaraan te wijten, dat er van
deze inspiratie slechts een vonk kon
lossprankelen en zij haar vorm niet
vond in een gedragen werk van
scheppende schoonheid en klassiek
evenwicht ?
B. Boeyckens
Chronique de la vie nationale, I.
1944-1945. Institut d'éducation
et de documentation nationales.
-- Editions Egmont, Antwerpen, 1946, 190 blz.
De auteur geeft dag na dag van
Sept. 1944 tot einde 1945 de belangrijke feiten in het nationale leven
van België aan. Het is zijn bedoeling
elk jaar een dergelijke kroniek van
de gebeurtenissen in het begin van
het daarop volgend jaar te laten
verschijnen. Velen zullen dit een gelukkig initiatief vinden, vooral daar
het gebeurt met koele zakelijkheid
en tevens met een hoge bekommernis om het heil van het land. In de
inleiding zet de auteur zijn principe
uiteen en geeft hij een summiere samenvatting van, of beter een diepe
kijk op het verleden jaar. Deze enkele bladzijden verdienen met aandacht te worden gelezen en wij zouden het op prijs stellen, indien de
hier ternauwernood aangeraakte
problemen en ideeën in een boek
breder werden uitgewerkt.
M. Dierickx
J. SCHOONJANS, Pour la Couronne. -- Editions Universitaires.
-- Les Presses de Belgique,
Brussel, 1947, 140 blz.
Een samenbundeling van artikels
om door de geschiedenis de royalisti-
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sche zin van onze bevolking te typeren. Met inspiratie en enthousiasme geschreven en tevens, zo dunkt
mij, met het juiste historisch perspectief.
B. Boeyckens
C. HANLET, Godefroid Kurth, le
savant — le patriote — le démocrate -- le chrétien. -- La
Pensée catholique, Luik, 1947.
Een vlot geschreven typering over
een groot man van een verleden tijd.
Op wetenschappelijk gebied is het
interessant te vernemen, dat Kurth
de Historische Seminaries waar L.
Rinke in Duitsland mee begonnen
was aan de universiteit te Luik heeft
ingevoerd, hierin weldra gevolgd
door de overige Belgische universiteiten. Voor den christen, die Kurth
was, treft het, dat deze geleerde,
die zoveel gepubliceerd heeft, er van
hield ieder jaar een retraite te volgen. Deze bladzijden leest men in
een adem door en ze doen goed.
B. Boeyckens
Kan. Fl. PRINS, Antwerpiensia
1946, (zeventiende reeks) , Antwerpsche Beelden uit den Patriottentijd. -- Uitg. De Vlijt,
Nationalestraat 46, Antwerpen,
1947, 194 blz.
Vijf en twintig detailstudies over
de geschiedenis van Antwerpen op
het einde van de 18de eeuw. Tien
ervan behoren tot de economische
geschiedenis : typische illustraties
voor het verval van het corporatisme, dat zich niet weet staande te
houden tegen de opkomende grootindustrie en wereldhandel. Tien mededelingen over de politieke en
vijf over de godsdienstige geschiedenis tonen ons verscheidene voorbeelden van den weerstand der Antwerpse bevolking tegen de centralisatiepolitiek van Jozef II. Het interessante van dit boek is, dat wij
dit alles van zo dichtbij zien gebeuren.
B. Boeyckens
Albert de BURBURE de . WESEMBEEK, Eeuwfeest der Lijn Oostendo-Dover, 1846-1946. Bijdrage
tot de geschiedenis der Anglo-
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continentale zeevaartverbinden
per paketboot vanaf het ontstaan. -- Synthesis : Voorwoord
door Henry de Vos, directeurgeneraal van het Beheer der Belgische Zeevaart. -- Nederlandse
vertaling door A. Samoy. Pentekeningen van G. Frederic. Omslag, prenten en fleurons van
Ray Ber. Imprimeries Générales
Lloyd Anversis, N.V., Antwerpen.

Keurig verzorgde uitgave met talrijke en mooie illustraties. Interessante inhoud ook. Door zijn belangrijk archiefwerk en zijn ijverig naspeuren van gespecialiseerde tijdschriften heeft de schrijver niet alleen een voorname bijdrage geleverd
tot de geschiedenis van de anglocontinentale zeevaartverbindingen,
doch tevens onze kennis van de beschavings-toestanden in de 18de en
begin 19de eeuw aanmerkelijk rijker
gemaakt en aangevuld. Zou hij ons,
naast dit reclame feestboek niet een
wetenschappelijke verhandeling van
zijn onderwerp kunnen bezorgen ?
Spijtig dat, zoals bijna altijd, wanneer er iets van officiële Belgische
instanties uitgaat, het oorspronkelijke Frans in slecht Nederlands werd
weergegeven.
B. Boeyckens
Br. CHRISTOFOOR, Uit het Epos
der 3000 Nederlandse Zouaven.
-- De Koepel, Nijmegen, 1947,
383 blz., f. 9.90.
Met ruim 3000 op de 11000 zouaven,
stond het kleine Nederland vooraan
in de dappere rijen der verdedigers
van 's pausen wereldlijke macht tegenover het inmiddels alweer van het
toneel verdwenen huis van Savoye.
Het was alleszins passend aan hen
een boek te wijden, temeer waar
hun daden zoveel weerklank hebben
gevonden bij de Katholieken in het
vaderland, vooral onder de meer eenvoudigen, bij wie een zo treffende
liefde voor de paus in het bloed zit.
Broeder Christofoor heeft zich
vooral aan laatstgenoemd publiek en
aan de jeugd aangepast, die van dit
boek zal smullen. Met Brabantse gemoedelijkheid bespreekt hij de gebeurtenissen of geeft hij grapjes ten
beste, die in een wetenschappelijk

werk beter achterwege gebleven waren, zoals b.v. op blz. 251. Dat hij
hoger had kunnen mikken blijkt uit
het interessante hoofdstuk over de
kwestie van het verlies van het Nederlanderschap, dat enige fabeltjes
over antipapisme ten departemente
opruimt. Vele belangrijke illustraties
-- die echter gezien het stadium
waarin de fotografie toen verkeerde,
niet alle even mooi konden zijn —
verhogen de waarde van dit boek,
waarvan de geest vaardig moge blij-.
ven over de Katholieken in ons vaderland.
Dr J. Tesser S.J.
Dr Olaf HENDRIKS Ass., Erasmus
en Leuven. — P. Brand, Bussum, De Kinkhoren, Brugge,
1946, 159 blz., Fr. 66.
Om de ware gedachte van Erasmus te begrijpen meent Schr. terecht, dat de enige verantwoordelijke
werkwijze hieruit bestaat, de werken zelf van E. en zijn tijdgenoten
ter hand te nemen en deze voor
zichzelf te laten spreken. Welke
methode hij overnam van de grote
Erasmuskenner Prof. H. De Vocht
wiens gedachten hij ook meestal vertolkt.
Schr. komt op tegen menig traditionele stelling, als ware E. een areligieuze geest, spottend met kloosterleven, ceremonies en godsvrucht,
die de studie der theologie aanviel
en een leer voorstond met een minimum aan dogma's en een maximum
aan vrijheid. In bijzonderheden
wordt de twist tussen E. en enkele
Leuvense theologen bestudeert. E.
veroordeelde echter de overdrijving
en het misbruik van goede zaken,
maar niet de zaken zelf. Hij verdedigde een humanisme, dat een onverbrekelijke band moest verwezenlijken tussen kennis en deugd. Reeds
bestreed hij van den aanvang onder
invloed van John Colet -- en niet
van het latere protestantisme -- de
overdreven speculatieve en op disputen gebaseerde methode der theologie. Hij streefde echter langs de
bronnen en Griekse handschriften
om naar een betere verklaring der
H. Schrift en de Vaders. Duidelijk
en afdoende heeft Schr. het standpunt van E. uiteengezet en verdedigd. De juiste voorstelling van deze
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zo vaak slechts beoordeelde wrijvingen met enkele der Leuvense theologen, plaatst E. in een gans nieuw
licht, en kan als antwoord dienen
aan hen die de orthodoxie van E. —
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dikwijls onder de invloed van protestante schrijvers -- nog steeds willen betwijfelen.
G. Dooreman

WETENSCHAP
H. J. SCHIM van der LOEFF. -J. A. J. BARNHOORN, Zielszieken, zenuwzieken en hun verpleging. -- J. J. Romen en Zn.,
Roermond-Maaseik, 4e dr., 1947,
544 blz.
De vierde druk van dit bekende
en veel verspreide leerboek voor verpleegsters, die opgaan voor het diploma B, is wegens het overlijden
van Dr Schim van der Loeff uitsluitend verzorgd door Dr Barnhoorn.
Ondanks het advies dit boek te reduceren tot een eenvoudig leerboek
voor verpleegsters heeft Dr Barnhoorn gemeend het in zijn vroegere
uitgebreide vorm te moeten handhaven. En terecht : door zijn uitgebreidheid is het geenszins ongeschikt gebleken als leerboek en
heeft het bovendien ook buiten de
verpleegsters een ruime lezerskring
gevonden. Inderdaad stelt dit handboek door zijn uitgebreide en concrete beschrijving van de verschillende ziektebeelden ook den leek in
het vak in staat zich een denkbeeld
te vormen van de psychiatrie.
Wel heeft Dr Barnhoorn op vele
plaatsen verbeteringen en wijzigingen aangebracht en hier en daar
zelfs belangrijke uitbreiding. De paragrafen over psychopathieën en
neurosen zijn veel verbeterd en uitgebreid ; eveneens de paragraaf over
de oligophrenieën. Een afzonderlijke
paragraaf over de nieuwere behandelingsmethoden is ingevoegd. De

nieuwere ontwikkeling van de geesteszieken-verzorging en de ontwikkeling van de sociale psychiatrie worden uitvoerig besproken. Uit deze
enkele voorbeelden moge blijken, dat
de 4e dr. van dit voortreffelijke leerboek in belangrijke mate is bijgewerkt en verbeterd. Een aanbeveling van dit leerboek, dat reeds lang
een vaste plaats veroverd heeft, is
overbodig. Dr Alph. van Kol S.J.

Eduard von TUNK, Surze Geschichte der Altgriechischen Literatur.
Beniger, Einsiedeln-Ki ln,
1947, 115 blz.
Het zou de moeite niet lonen weer
eens een Griekse literatuurgeschiedenis te bespreken, wanneer geen
werkelijk nieuws gebracht werd. Dit
is hier wel het geval. Vooreerst heeft
deze Zwitserse schoolman een pittigheid en bondigheid, waardoor het
boekje geschikt is niet alleen voor
scholen van Duits-sprekenden maar
ook voor het grotere publiek van
ontwikkelde lezers. Dan valt op :
het uitgesproken godsdienstig karakter van dit overzicht : in de typering der treurspeldichters, in de
schets der Platonische wijsbegeerte
wordt telkens het verband met de
godsdienst besproken en zo bij alle
onderwerpen, waar dit nodig is. De
christelijke letterkunde wordt vrij
uitvoerig behandeld. Ten derde geeft
de schrijver veel citaten van bekende
critici op letterkundig gebied, waardoor dikwijls kernachtig de hoofdzaken samengevat worden. Zodoende ontstaat een interessant werkje.
Gaarne aanbevolen.
Een stijlbloempje plukte ik : over
de esoterische geschriften van Aristoteles, methaphysica etc., zegt de
schrijver dat ze zijn : « nie vëllig
ausge- sondern oft iiberarbeitet. »
(blz. 64) .

J. W. Kemper S.J.
Dr J. WIJTZES, Augustinus « de
Staat Gods ». — Kok, Kampen,
1947, 242 blz.
Zeer treffend tekent Dr Wijtzes
het karakter van St. Augustinus'
hoofdwerk « de Civitate Dei, » wanneer hij schrijft : a van 410 tot 426
werkte hij aan zijn weerlegging van
het heidendom en in den loop der
jaren, waarin de afzonderlijke boeken successievelijk verschenen, groei-
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de het werk uit tot een soort encyclopaedie van de Christelijke wereldbeschouwing. » Het werk zou
echter ook een philosophic der geschiedenis genoemd kunnen worden,
waarin zoals P.v. Schilfgaarde het
uitdrukt, de geschiedenis verstaan
wordt als een strijd tussen het Godsrijk en het aardse rijk, het eerste
vertegenwoordigd door de strijdende
Kerk, het aardse door het heidendom : hun leden zijn over beide rijken verstrooid ; de strijd wordt naar
het innerlijk verplaatst (zin der Geschiedenis p. 74) . Nog pittiger is gezegd : « de Staat Gods » is theologie, ingeraamd in de geschiedenis
der mensheid, verklarende het Goddelijk ingrijpen in de wereld.
Toch is dit omvangrijk werk, dat
voor de algemene lezer bedoeld is,
te wijdlopig om in zijn geheel te
worden gelezen in onze tijd. Een
bloemlezing als deze heeft dus reden
van bestaan, vooral omdat de samenhang, door korte overzichten der
weggelaten delen, steeds zichtbaar
blijft. De vertaling is vlot en verstaanbaar. Daar Prof. Sizoo ongeveer tegelijk een vertaling gaf van
enkele fragmenten uit « de Civitate
Dei », kan men de verdiensten en
tekortkomingen van beide vergelijken. In plaats van algemeenheden
zal ik één zin als voorbeeld aanvoeren, waarin over oorlogsrampen gesproken wordt. « Quisquis autem vel
patitur ea sine animi dolore vel cogitat, multo utique miserius ideo se
putat beatum, quia et humanum perdidit sensum. (civ. 19,7). Vertaling
Sizoo : maar alwie ze duit of overdenkt zonder smart van zijn gemoed,
die beschouwt zichzelf daarom op
veel ellendiger wijze als ongelukkig,
omdat hij ook zijn menselijk gevoel
verloren heeft. Vertaling Wijtzes :
Wie ze echter duldt en overdenkt
zonder droefenis in het hart, is nog
veel ellendiger als hij zich gelukkig
acht,, omdat hij het menselijk gevoel verloren heeft. In vier punten
(cursief gedrukte woorden) wint
Prof. Sizoo in nauwkeurigheid, maar
Dr Wijtzes loopt de achterstand in
met de geslaagde weergave der
woorden : Multo miserius etc.
In de inleiding polemiseert Dr
Wijtzes (blz. 18 en vlgg.) tegen het
neo-platonisme van Augustinus. Zo
verwijt hij hem het wezen van het

kwaad te zoeken in het afwezig zijn
van het goede (privatio boni) . Meent
de schrijver, dat het kwade een werkelijk « zijn » heeft en dus door God
geschapen is ? En dat de Schrift het
nergens zo noemt is geen bezwaar.
Tenslotte durf ik, zonder iets hatelijks te zeggen tegen Calvijn, de
veronderstelling wagen, dat slechts
zeer weinig redelijk denkende mensen het eens zullen zijn met deze
zin : « Calvijn was eenst de man die
het Christelijk leven waarlijk vrij
maakte en heiligde ».
Het woordje « eerst » heb ik gecursiveerd, omdat ik daartegen vooral wilde protesteren. Afgezien van
deze bezwaren tegen enkele bladzijden van de inleiding beveel ik
gaarne deze bloemlezing aan.
J. W. Kemper S.J.
Dr A. SIZOO, Augustinus over den
Staat. — Kok, Kampen, 1947,
113 blz., ing. f. 2.00, geb. f. 2.90.
Prof. Sizoo, hoogleraar aan de
Vrije Universiteit, mag zeer zeker
gelden als voortreffelijk kenner van
St. Augustinus, zoals onder meer
blijkt uit zijn vertaling der Confessiones, in 1928 verschenen. In dit
nieuwe werk biedt hij uit de werken van de Kerkleraar een bloemlezing, die een overzicht geeft van
diens systeem en theorie over de
Staat, de regering, de wet, de verhouding van Kerk en Staat, tenslotte
over de oorlog en vrede. Vooral put
Dr Sizoo, zoals te verwachten, uit
de Civitate Dei. Het moet een moeizaam zoeken geweest zijn, dit mozaiek saam te stellen, maar nog
moeilijker een zo nauwkeurige en
verstaanbare vertaling te leveren.
Voor de lezer, die zijn latijn nog niet
vergeten is, zeer interessant : hij ziet
oorspronkelijk en vertaling naast elkaar en kan zo de vertaalkunst
waarderen, of ...proberen iets beters
te vinden. Het zal hem opvallen, dat
de vertaling aanmerkelijk langer is
dan de tekst. En men denkt aan
Horatius' woord : « brevis esse laboro, obscurus fio » : ik wil kort zijn,
ik word duister. Omgekeerd : men
kan wijdlopig worden door v•ór alles
duidelijkheid na te streven.Vergelijkt
men in no 5 (de Civ. Dei 19, 21) deze
tekst met de vertaling van Dr Wijtzes, vooral de laatste zin (Quam-
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Dr W. M. KRUSEMAN en Rinke
TOLMAN, Kijk uit je ogen. Deel
I. Planten en bloemen. 4e druk.
-- Born's Uitgeverij N.V., Assen, 1947, fl. 2.90.

Dr W. M. KRUSEMAN en Rinke
TOLMAN, Kijk uit je ogen. —
deel II, Zoogdieren. 2e druk.
Born's Uitgeverij N.V., Assen,
1947, fl. 2.90.

Dit boekje is geschreven door twee
auteurs, die elk een eigen stijl en
eigen beschouwingswijze hebben. De
eerste tien hoofdstukjes zijn natuurhistorische beschrijvingen van Rinke
Tolman, waarin hij zijn ervaringen
vertelt van zijn omzwervingen in de
buurt van Soest. Deze opstelletjes
zijn van verschillende datum, hetgeen tot uiting komt in enkele herhalingen, die er in voorkomen : « de
psalmen van de merel en de wekker
van het winterkoninkje » worden
aangetroffen op pag. 1 en 18 ; het
boek van Went wordt voluit tot driemaal toe als iets nieuws vermeld
(pag. 51, 56 en 73) . -- Tolman is
hier in zijn element : hij is een
scherpe waarnemer en weet goed
weer te geven wat hij gezien heeft,
al is bij het lezen bij ons wel éven
de vraag opgekomen, of ook inderdaad al die soorten op die ene plek
werden aangetroffen. — De zin op
pag. 26 van die jonge man in zijn
kano is met de drie in elkaar gedraaide bijzinnen wel erg ingewikkeld. « In onnoemelijken getale » is
geen alledaagse uitdrukking, en de
vergelijking van stukken wasgoed
die « als onthoofden bengelen aan
overvloed van galgen » is behalve
ietwat onsmakelijk, in strijd met het
gezond verstand.
De laatste hoofdstukjes zijn van
geheel andere aard. Zonder twijfel is
hier Dr Kruseman aan het woord,
die enige zeer nuttige lesjes geeft in
plantenbeschrijving en de elementaire gedeelten van de plantenphysiologie ; dit laatste wordt toegelicht
met elementaire proefjes, die voor
een klas zeer goed te verwerkelijken
zijn. Het komt ons echter voor, dat
door de bijdragen dezer twee auteurs
er een beetje heterogeen geheel is
ontstaan. Overigens een aardig
boekje.
Dr L. v. Nieuwenhoven S.J.

Wij menen, dat ook de samenstelling van dit deeltje (wij bespraken
reeds eerder deeltje I en III van deze
serie) wel wat te wensen overlaat.
In het tweede gedeelte treffen wij
een goede beschrijving aan der verschillende zoogdiersoorten, waarin
ook die dieren een min of meer uitvoerige beurt krijgen, die in de eerste hoofdstukjes zijn behandeld : zo
krijgen een dubbele beurt de marter,
de otter, de eekhoorn, het zwijn en
de ree. Dit doet aan de eenheid van
dit aardige boekje veel af. Op pag.
68 staat een zin, waarin het wordt
voorgesteld alsof een paard aan het
herkauwen is. Dit zal wel niet zo
bedoeld zijn, maar volgens de Nederlandse zin staat het er. Het laatste kapitteltje over de apen van
Kdhler is wel erg kort en kan bij
niet geschoolde lezers licht een verkeerde mening doen ontstaan over
het « verstand » van deze dieren.
Dr L. v. Nieuwenhoven S.J.

—

M. GRISTCHENKO, Kremlin, Taalgids voor het Russisch. - Uitgeversbedrijf a Fiat », Gent, z. j.,
36 blz.
Dit boekje kan onder grammaticaal oogpunt niet veel kennis bijbrengen, hiertoe volstaan een zestal
bladzijden spraakleer niet. Maar bij
een eerste kennismaking met het
Russisch kan het wel nuttig zijn dit
korte, systematisch gerangschikte
woordenlijstje te gebruiken. De « gesprekken » achteraan zijn wel van
belang voor wie op onmiddellijk nut
uit is, maar een grondige kennis van
deze Slavische taal moet hier niet
worden gezocht : het boekje biedt,
zoals de ondertitel zegt, « een beetje
Russisch voor iedereen ».

DRUKKERIJ L. VANMELLE, DOORNZELESTRAAT, 15, GENT.

H. Aerts

BOEKEN INGEZONDEN BU DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID.
Bastin, R., O.M.I., « La simple histoire de la Vierge Marie ». -- Casterman,
Doornik-Parijs, 1947, 48 blz., Fr. 60.
Bedoyere, Michael de la -, « Catherine Saint of Siëna ». — Hollis en Carter,
London, 1947, 144 blz.
Berkhof, Aster, « Rotsen in den storm », roman uit de Schotse Hooglanden.
-- 2 delen, De Kinkhoren, Brussel-Amsterdam, 1947, 384 en 423 blz., ing.
Fr. 285, geb. Fr. 350.
Bindel, Victor, « Claudel et nous ». -- Casterman, Doornik-Parijs, 1947, 88 blz.,
Fr. 33.
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serse vereniging
tijdschrift van
van de
de katholieke
katholieke actie
actieder
dervrouwen,
vrouwen, Die Schweizerin,
Schweizerin,
Het tijdschrift
nodigde enkele
enkele vooraanstaande
vooraanstaande deelnemers
buitenland uit,
uit, hun
hun
nodigde
deelnemersuit
uit het
het buitenland
mee
ervaringen
verleden en
en hun
hun opwekkingen
opwekkingen voor
voor de
de toekomst
toekomst mee
ervaringen van
van het
het verleden
te delen.
delen.
Voor
getuigde dan
Gertrud von
Fort, de
dedichteres
dichteres van
vande
de
Voor Duitsland
Duitsland getuigde
dan Gertrud
von Le Fort,
en
Hymnen aan
aan de
de Kerk,
Kerk, de schrijfster
schrijfster van
van De eeuwige
eeuwige vrouw
vrouwen
beroemde Hymnen
Schweisstuch der
derVeronika
Veronika 1.
Das Schweisstuch
1.
In haar
haar opstel
opstel Unser
durch die
dieNacht
Nacht (Die Schweizerin,
Schweizerin, 34
34 jg.,
Unser Weg durch
afl. 9, Juli-Aug. 1947, blz. 239-244) opent zij ons een deel van de achter-afl.9,Jui-Ag147bz239)opentijsdlvaechtrwij steeds
steeds de
degeschiedenis
geschiedenisder
dernationaal-socialistische
nationaal-socialistische
gronden,
gronden, waartegen
waartegen wij
artikel de stem
stem te
te
catastrophe
catastrophemoeten
moetenplaatsen.
plaatsen.Het
Hetdoet
doetons
ons goed,
goed, in
in dit
dit artikel
Duitsland dat
dat ook
ook zijn
zijnmarmarvernemen van
vernemen
van een
een ««ander»
ander » Duitsland,
Duitsland, een
een Duitsland
telaren
vooral zijn
zijn stille
stille bidders
bidders en
en dulders,
dulders, zijn
zijnvolhardende
volhardende
telaren had,
had, en
en vooral
zo weinig
weinig van
vanmochten
mochten
Godgetrouwe
Godgetrouwezielen,
zielen,een
een Duitsland
Duitsland waar
waar we
we zo
vernemen,
hermetisch van
afgesloten Duitsland
Duitsland van
vanhet
hetgeestelijke
geestelijke
vernemen, het
het hermetisch
van ons afgesloten
verzet.
zo gezagvolle
gezagvolle en
en ontroerende
ontroerende stem van
van deze
deze sterke
sterke vrouw
vrouw ook
ook
Moet
Moet de zo
de
in ons
ons land
land niet
niet gehoord
gehoord worden,
worden, als een
een document
document dat
dat onzen
onzen blik
blik op
opde
contemporaine geschiedenis
bepalen?? Wij
Wij bieden
bieden het
hethier
hier
contemporaine
geschiedenismede
mededient
dient te
te bepalen
den
lezer aan in
in een
een vertaling,
vertaling, die
die door
door een
eender
derNijmeegse
Nijmeegsestudenten
studentenwerd
werd
den lezer
moge het
het
bezorgd. Moge
lering zijn,
zijn, en
en moge
bezorgd.
Mogehet
het velen
velen tot
tot troost
troost en
en allen
allen tot lering
vlam hooghouden
hooghouden van
de hoop
hoop op
op een
eenherrijzenis
herrijzenis van
van het
hetChristendom,
Christendom,
de vlam
van de
ook in
in het
hetnog
nogsteeds
steedsbedreigde
bedreigdeMidden-Europa.
Midden-Europa.
J. Peters
Peters CssR.
CssR.

Wat ik uu kan
kan aanbieden,
aanbieden, is
is niet
nieteen
eenvlucht
vluchtnaar
naarhoge
hogetoppen,
toppen,
Wat
maar
blik in den
den afgrond
afgrond der wereld en in
in zijn
zijn uiterste
uiterste ververmaar een
een blik
schrikkingen. «« Onze
heb ik als
als thema
thema
schrikkingen.
Onze weg
weg door
door den
den nacht
nacht »,», dit
dit heb
genomen-bedoeld
genomen
bedoeldzijn
zijndedepas
pasachter
achterons
onsliggende
liggendeverschrikverschrikkelijke
de geschiedenis
geschiedenis van
van Duitsland.
Duitsland. Ik
Ik begrijp
begrijp het
het
kelijke jaren
jaren in de
als uu hiervan
als
hiervan schrikt,
schrikt, want
want het gaat
gaat mij
mij niet
niet anders.
anders. En
En toch
toch
1.
Hans Nieskens
Nieskens schrijft
schrijft in De
De Linie
Linie van
van 12
12December
December 1947,
1947, blz.
blz. 66 ::« «In
oorlogsjaren
1. Hans
In dedeoorlogsjaren
« Fliegende Slatter
gingen
gedichten van
van Gertrud von
von Le
Le Fort
Fort als
alsgehectografeerde
gehectografeerde illegale
illegale «Fllegende
Blätter »~
gingen gedichten
van
An das
» en
Deutsches Leid
», die
van hand
hand tot hand,
h.and, verzen
verzen als ««An
das Licht
Licht»
en ««Deutsches
Leid »,
die de
de Duitsers
Duitsers van
van
het fatale
fatale hunner
hunner dwaalwegen
dwaalwegen trachtten
trachtten te
teovertuigen
overtuigen en
entot
totinkeer
inkeerenen
bezinningmaanden.
maanden.» »
bezinning
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- mag ik u dit vooraf tot troost
troost zeggen
zeggen ::ondanks
ondanks alle
alle huivering
huivering
bij de
de gedachte
gedachte eraan,
eraan, zou
dezen weg
weg door
door den
den nacht
nacht niet
niet
bij
zou ik dezen
willen
missen in mijn
mijn leven.
leven. Dat
Datbetekent
betekentnatuurlijk
natuurlijk volstrekt
volstrekt
willen missen
niet overgelukkig
overgelukkig zou
zou zijn,
aan de
de wereld
wereld en
en mijn
mijn
niet, dat ik niet
niet,
zijn, als aan
volk deze
deze noodlottige
noodlottige gebeurtenissen
gebeurtenissen gespaard
gespaard waren
waren gebleven.
gebleven.
volk
Maar
in een
een zeer
zeer ernstigen,
ernstigen,
Maar nu
nu ze
ze hun
hun niet gespaard bleven, ben ik in
dankbaar, dat ik ze in
in Duitsland
Duitsland mee
mee mocht
mocht
zeer smartelijken zin dankbaar,
mocht ondergaan.
ondergaan. Want
Want niet alleen
alleen de
de heldere
heldere
beleven en
beleven
en mee mocht
nacht heeft
heeft zijn
zijn wonderen.
wonderen. Er
Er zijn
zijnbloemen
bloemen die
die
dag,
ook de
de nacht
dag, ook
wildernis groeien, sterren die
die slechts
slechts in
in de
de woestijn
woestijn
slechts
slechts in de wildernis
aan den horizon verschijnen. Er zijn ervaringen van de godde-andehorizvscjn.Eeraigvndoein de
deuiterste
uitersteverlatenheid,
verlatenheid, ja
ja aan
aan
lijke
liefde, die ons
ons slechts
slechts in
lijke liefde,
den
rand van de
de vertwijfeling
vertwijfeling gegeven
gegeven worden.
worden. Ik
Ik geloof
geloof met
met
den rand
velen van
broeders en
in deze
deze vresevresevelen
van mijn Duitse broeders
en zusters,
zusters, dat wij in
jaren als
als mensen
mensen en
enals
alschristenen
christeneninzichten
inzichtenverworven
verworven
lijke jaren
lijke
winst moeten
moeten boeken.
boeken. Als ik
ik deze
deze winst
winst met
met
hebben,
hebben, die
die wij
wij als winst
woord moest aanduiden,
aanduiden, zou ik zeggen
zeggen ::we
wehebben
hebbenalle
alle
een kort woord
waarden
keer gezien onder
onder de
de laatste
laatste aspecten
aspecten van
van de
deververwaarden een
een keer
een
onmetelijkewinst,
winst,betaald
betaald
gankelijkheid
gankelijkheidenenhet
hetgericht
gericht- een
onmetelijke
weliswaar met in
in eerste
eersteinstantie
instantieontzettend
ontzettendpijnlijke
pijnlijkeverandeverandeweliswaar
beeld, dat we tot
tot nu
nu toe
toe van
vande
dewereld
wereldhadden.
hadden.
ringen van het beeld,
Ik
proberen, uu over
over deze
deze ervaringen
ervaringen te
tespreken.
spreken. Daarbij
Daarbij
Ik wil proberen,
voorstelling geen
geen algemene
algemene
moet u wel voor ogen houden, dat mijn voorstelling
geldigheid kan hebben, d.w.z. ik moet u vragen het misleidendegeldihkanb,.wzimoetuvragnhslide
af
collectief-begrip
collectief-begrip«de
« deDuitsers»
Duitsers »of
of «de
« de Duitse
Duitse mens»
mens » van
van u af
te zetten.
- ieder
ieder volk
volk -is een
is een
veelvoudvan
van eenlingen
te
zetten.Een
Eenvolk
volk
veelvoud
blijft dit
dit ook
ook in
inde
dedagen
dagenvan
vanzogenaamde
zogenaamde««gelijkschakeling
gelijkschakeling».».
en blijft
De tegenstellingen in
in Duitsland
Duitsland waren
waren zeer
zeer groot.
groot. Het
Hetkan
kangemakgemakvan een
een andere
andere zijde
zijde een
eenvoorstelling
voorstelling van
van
kelijk gebeuren,
gebeuren, dat
dat u van
zaken
die met
met de
de mijne
mijne in
in tegenspraak
tegenspraak is,
is, en
en dat
dattoch
toch
zaken krijgt,
krijgt, die
Want het
het isiseen
eenkenmerk
kenmerk
beide voorstellingen volstrekt waar zijn. Want
chaotische tijden, dat
dat de
de middenvormen
middenvormen opgelost
opgelost en
en weggeweggevan chaotische
extremen blijven
blijven staan.
staan.Men
Menkon
kon
spoeld
de extremen
spoeld worden,
worden, zodat
zodat slechts de
in Duitsland
Duitsland naast
naast het
hetafschuwelijkste
afschuwelijkstehet
hetontroerendste,
ontroerendste,
toen
toen in
naast het gemeenste
gemeenste het edelste,
edelste, naast
naast het
het meest
meestgoddeloze
goddeloze het
het
naast
meest
vrome aantreffen.
dezelfde dagen,
dagen, dat bij ons
ons de
de synasynameest vrome
aantreffen. In dezelfde
uitdrukking ontstaan
ontstaan van de
de ««Ehrengogen
brandden, kon
de uitdrukking
gogen brandden,
kon de
Ehrentagen
ünchener Hl;lusmeister
dezelegden
legdenbij
bijdedeJoden,
Joden,
tagen der
der M
Miinchener
Hausmeister» »- deze
toen hun het
het kopen
kopen van
van alle
allelevensmiddelen
levensmiddelen was
was verboden,
verboden, in
in
toen
stilte het
het noodzakelijke
noodzakelijke voor
voor de
de deur.
deur. Terwijl
Terwijl talrijke
talrijkeDuitsers
Duitsers
den rassenhaat
rassenhaat overgaven,
overgaven, vond
vond men
men ook
ook
zich
ongeremd aan
zich ongeremd
aan den
talrijke Duitsers die
die zich
zich tot
tot taak
taak stelden,
stelden, iedere
iedere met
met de
de jodenster
jodenster
getekende
medeburger, die
die zij
zij ontmoetten,
getekende medeburger,
ontmoetten, uiterst vriendelijk
vriendelijk te
te
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groeten.
zelf maakte
maakte toen
toen in
inde
debadplaats
badplaatsOberstdorf
Oberstdorfmee,
mee, hoe
hoe
groeten. Ik zelf
men
voor zorgde,
zorgde, dat
dat een
eenoverleden
overleden christenjood
christenjood een
een graf
graf
men er voor
naast zijn
zijn echtgenote
echtgenote kreeg,
kreeg, en
en niet
niettoestond,
toestond, dat
dat hij, zoals bevolen
bevolen
onder den
den grond
grond werd
werd gestopt.
gestopt.
was, ergens onder
Het waren Duitsers,
Duitsers, die
die de
deconcentratiekampen
concentratiekampen oprichtten,
oprichtten, het
het
die een
een groot
groot contingent
contingentvan
vande
deslachtslachtwaren echter ook Duitsers die
offers vormden.
vormden. Het waren
waren Duitsers,
Duitsers, die
die de
de Russische
Russische gevangenen
gevangenen
echter ook
ook Duitsers
Duitsers die
die 's'snachts
nachts
lieten
verhongeren, het
lieten verhongeren,
het waren echter
kruipend ophanden
naar de
de gevangenenkampen
gevangenenkampen slopen
slopen
kruipend
op handen en voeten naar
en
levensgevaar de ongelukkigen
ongelukkigen iets
hun eigen
eigen karige
karige
en met levensgevaar
iets van hun
voedsel
den prikkeldraad
prikkeldraad toewierpen. En
En zo
zo zou
zoumen
meneindeeindevoedsel over den
de tegenstellingen
tegenstellingen kunnen
kunnen opsommen.
opsommen. Ik
Ik
loos
voorbeelden van
loos voorbeelden
van de
spreek
den weg
weg der
der Duitsers
Duitsers zonder
zonder meer,
meer, maar
maar
spreek hier dus niet van den
ik spreek van dien
dien weg,
weg, inzover
inzover mijn
mijn naaste
naaste vrienden
vrienden en
en ik
ikhem
hem
konden
konden overzien.
De eerste overrompelende
overrompelende verandering,
plaats greep,
greep,
verandering, die
die in ons plaats
besef van
van de
de buitengewone
buitengewone broosheid
broosheid van
wat wij
wij
was het besef
van alles, wat
cultuur,
en menselijke
menselijke beschaving
beschaving noemen.
noemen. Want
Wantgeorgeorcultuur, civilisatie en
dende
maatstaven voor
voor de
de laatste
laatste
dende toestanden
toestanden leveren
leveren niet
niet de maatstaven
mogelijkheden,
de diepte
diepte der
der dingen
dingen sluimeren.
sluimeren. En
EnChristus
Christus
mogelijkheden, die in de
juist voor
voor het
het gevoel
gevoel van
vanzekerheid,
zekerheid, dat
datde
degeordende
geordende
waarschuwt juist
toestanden
denk aan
aan de
de heldere
heldere woorden
woorden van
van die
die
toestanden ons
ons geven.
geven. Ik denk
plaats uit het
het Evangelie,
Evangelie, waar
waar de
de duivel
duivel terugkeert
terugkeert in
in het
hethuis,
huis,
plaats
waar hij reeds
reeds lang was uitgegaan,
uitgegaan, en
en hoe
hoe het
het met
met dit
dit huis
huis erger
erger
Ook de
in twijfel
twijfelgelaten
gelaten
wordt als tevoren. Ook
de Kerk
Kerk heeft
heeft ons nooit in
over
grote gevaar
gevaar van
van alalhet
hetmenselijke.
menselijke.Wij
Wijhoorden
hoordenhaar
haar
over het grote
stem
wel, vanzelfsprekend
vanzelfsprekend geloofden
geloofden wij
wij haar,
haar, maar
maar goed
goed bebestem wel,
schouwd
toch niet
niet voorstellen,
voorstellen, dat
dat ook
ook in
inonze
onze
schouwd konden
kondenwij
wij ons
ons toch
dagen
anarchische uitbarstingen
uitbarstingen van
van ongeremde
ongeremde boosheid
boosheid en
en
dagen nog anarchische
wreedheid,
antichristelijke vervolgingen in
in groten
groten stijl
stijl mogelijk
mogelijk
wreedheid, antichristelijke
waren. Wij waren kinderlijk genoeg om te geloven, dat dit voor-waren.Wij kdlgenomtv,daiorbehouden
geweest aan lang
lang vervlogen
vervlogen eeuwen.
eeuwen. Want
Want het
het
behouden was
was geweest
begrip
de eigenlijke
eigenlijke macht
macht van het
het kwade
kwade heeft
heeft de
de hedenhedenbegrip voor
voor de
spreekt van
van onrecht
onrecht en
en
daagse
mens grotendeels
grotendeels verloren.
verloren. Men
Men spreekt
daagse mens
misdaad
echter achter
achter deze
deze duidelijke,
duidelijke, aardse
aardse begrippen
begrippen een
een
misdaad ; dat echter
grondeloos
de Kerk
Kerk
grondeloosdiep
diep metaphysisch
metaphysischgeheim
geheimstaat,
staat, dat
dat wat de
noemt het mysterium
mysterium iniquitatis, het mysterie
mysterie van
van een
eenzeer
zeerreële
reële
noemt
onmetelijk
bovenmenselijke macht,
zeer weinig
weinigmenmenonmetelijk grote bovenmenselijke
macht, dat is zeer
sen
bewust, ook
niet-christelijke
sen bewust,
ook zeer
zeer weinig
weinig christenen
christenen- dede
niet-christelijke
moderne
wereld
wil
er
zelfs
volstrekt
niets
meer
moderne wereld wil er zelfs volstrekt niets meer van
van weten
weten ::
de
macht van den
den duivel
duivel is
is haar
haar evenzeer
evenzeer ontgaan
ontgaan als
als de
demacht
macht
de macht
van God.
God. Men
mening, dat de mens
mens tegen
tegen het
het kwade
kwade zal
zal
van
Men is
is van mening,
opgewassen
enigen goeden
goeden wil,
wil, met
met inzicht
inzichten
enkarakterkarakteropgewassen zijn met enigen
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sterkte. Dit is nu echter niet het geval. Wat wij in Duitsland
meemaakten was het ontstellende feit, dat bij een groot aantal
mensen, wanneer zij op hun draagkracht beproefd worden, op
een zekere hoogte noch hun inzicht, noch hun karaktersterkte,
noch hun zogenaamde goede hart er tegen bestand zijn ; dat een
behendige propaganda hun geest verwart, en een zekere mate
van natuurlijken huiver hen kleinmoedig maakt en bereid tot
verraad of minstens bereid om de ogen te sluiten, en dit niet alleen
bij twijfelachtige karakters, maar ook bij anders goede, rechtschapen mensen en dit juist was het beklemmend onverwachte,
dat wij beleefden.
De oude diepzinnige sprookjes van onze voorouders waren van
deze dingen beter op de hoogte dan wij. De duivel, die den mens
vermomd nadert, zodat hij hem niet erkent,
b.v. als edel ridder
de duivel, die den mens overhaalt tot
of welgesteld koopman
een bondgenootschap, de duivel, die met een vinger al de hele
hand neemt ; de duivel, die sterk, rijk, onkwetsbaar, onoverwinnelijk maakt, tot op den dag, waarop het bondgenootschap ten
einde is dit juist was het, wat ons toen werkelijkheid werd.
Ik heb in dien tijd veel in deze oude, diepzinnige sprookjesboeken gelezen. Deze boeken, wier verhalen mijn moeder met haar
lieve stem mij eens als kind vertelde, ze behoorden tot de heel
enkele profane boeken, die ik nog verdroeg in die dagen, toen
de vijandelijke vliegtuigen urenlang over ons heen trokken, en
de vuurgloed der brandende steden den horizon kleurde in
die dagen ook, die geladen waren van het huiveringwekkende
bewustzijn, dat boven ieder hoofd in Duitsland het beulszwaard
hing. Zoals vele andere dingen, zo wijzigde zich toen ook de rangorde der boeken. Vele die ons vroeger zeer waardevol toeschenen,
verloren hun betekenis ook veel religieuze boeken vormden
geen uitzondering. Stand hield overal alleen het laatste, het diepste, meestal het heel eenvoudige. Ieder belangrijk boek, dat ik
bezit, zal voor mij altijd het teken dragen van wat het toen voor
ons was, of niet meer was.
Door het erkennen van de metaphysische macht van het kwade
wordt het ook begrijpelijk, dat de situatie zo buitengewoon moeilijk te overwinnen was, een omstandigheid die buiten de Duitse
grenzen telkens weer de grootste bevreemding wekt begrijpelijkerwijze, omdat men daar het wezen van het demonische nog
niet uit eigen ervaring kent, maar meestal slechts vanuit het
morele standpunt oordeelt.
Om elkaar te troosten gaven wij toen van hand tot hand blaadjes en briefjes door met belangrijke uitspraken en gedichten, die
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op een of andere
andere wijze
wijze met
metonzen
onzentoestand
toestandverband
verbandhielden.
hielden.DaarDaaronder
Goethe uit de
de ««Wilhelm
Wilhelm
onder bevond
bevond zich
zich ook
ook een uitspraak van Goethe
Meister
het wezen
wezen van
vanden
dendemonischen
demonischen
Meister».». Goethe
Goethe schildert
schildert er
er het
zoals wij
wij hem
hem toen
toen kenden,
kenden, en
en sluit
sluitmet
metde
degedachte,
gedachte,
mens
mens juist zoals
dat de mens hem uit eigen
eigen krachten
krachten niet
nietzou
zoukunnen
kunnen overwinnen.
overwinnen.
Hier
wordt het punt
punt geraakt,
geraakt, waar
waar alles
alles om
om draait.
draait. De
De draak
draak
Hier wordt
Apocalyps wordt niet
niet door
door den
den mens,
mens, maar
maar door
door den
denengel
engel
uit de Apocalyps
den afgrond
afgrond geworpen.
geworpen. Tegen
Tegen het
hetbovennatuurlijke
bovennatuurlijke isis
Gods
Gods in den
bovennatuurlijke opgewassen.
het erkennen
erkennen van
van
slechts
slechts het bovennatuurlijke
opgewassen. In
In het
deze
sleutel om
om die
die dagen
dagen te
tebegrijpen.
begrijpen.
deze waarheid
waarheid ligt de eigenlijke sleutel
Ook
wederwaardigheden der enkelingen
enkelingen legden
legden daarvan
daarvan gegeOok de wederwaardigheden
tuigenis af. Het
Het waren
waren absoluut
absoluut niet altijd
altijd de
de sterkste,
sterkste, de
de ververtuigenis
standigste,
meest karaktervolle
karaktervolle mensen,
mensen, op
op wie
wie de
deverleiding
verleiding
standigste, de meest
geen
had. Maar
Maar het
het waren
waren ook
ook niet
niet altijd
altijddegenen,
degenen, die
die wij
wij
geen vat had.
tot nu toe voor vroom gehouden hadden. Zoals voor ons het beeldtonuevrmghodnae.Zlsvorhtbed
van den mens
mens veranderde,
veranderde, zo
zo veranderde
veranderde voor
voor ons
ons ook
ook het
hetbegrip
begrip
der vroomheid
vroomheid : iedere slechts
slechts formeel
formeel beoefende
beoefendevroomheid
vroomheidbleek
bleek
wankelen. Ik heb
heb velen
velen zien
zien bezwijken
bezwijken en
en velen
velenop
opwondere
wondere
te wankelen.
wijze zien
zien staande
staande blijven,
blijven, van
van wie
wie niemand
niemand het
het verwachtte.
verwachtte. In
In
beide gevallen
de levende
levende of
of niet
nietlevende
levendeverbinding
verbindingmet
met
beide
gevallen besliste de
bovennatuurlijke, met
engel, die
die den
denafgrond
afgrondbeheerst,
beheerst,
het bovennatuurlijke,
met den engel,
met den Verlosser der wereld,
wereld, wiens
wiens kracht
kracht in
in de
dezwakken
zwakken machmachis.
tig is.
Hiermee
mijn herinneringen
herinneringen volgend,
volgend, over
over het
het dondonHiermee ben
ben ik, mijn
kerste punt
het afgrijselijke
afgrijselijke van
van den
den nacht
nacht en
en de
de
kerste
punt heen.
heen. Juist
Juist het
ondervinding,
mens te
te verleiden
verleiden
ondervinding, hoe
hoe ontzettend
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Het verlangen naar Christus was zo groot, dat het ook mensen
aangreep, die tot dan toe ver van Hem stonden. Ik heb in die
dagen meermalen van niet-christenen schokkende bekentenissen
gehoord. Wij zagen mensen deelnemen aan de Sacramentsprocessies, die in geen enkel opzicht nog tot de Kerk behoorden. « Het
bevredigt mij, in dezen Godvergeten tijd ergens mijn eerbied
voor een hogere wereld te bewijzen », zei me eens een van deze
zonderlinge deelnemers. Onze kerken waren steeds vol en
overvol. Tijdens de luchtaanvallen smeekten zulke buitenstaanders in de kelders de katholieken telkens weer, hardop te bidden.
De Kerk had toen haar priesters gemachtigd, om bij doodsgevaar
aan alle gedoopte christenen de generale absolutie en den zegen
te geven. Zij werden door vele niet-katholieken verlangd en ontvangen. Men is vaak geneigd zich van zulke verschijnselen met
een sceptisch : « Nu ja, dit zijn uitingen van angst nood leert
bidden » af te maken. Ik zou hier liever denken aan de mooie
verklaring van Brémond, dat het gevaar den toegang tot de
diepste en wezenlijkste gronden der ziel openbreekt.
Wat in die dagen veranderde, was ook de verhouding tot de
Protestanten. In de gemeenschappelijke bedreiging van hun religieus bezit vonden de gescheiden broeders elkaar weliswaar niet
tot een gezamenlijke belijdenis, maar tot een gezamenlijke liefde,
en ik geloof niet dat deze houding weer zal veranderen daarvoor hebben wij te veel met elkaar doorgemaakt. Er zijn helaas
in het tegenwoordige Duitsland veel politieke en andere twisten,
maar confessionele twisten zijn er niet meer. In veel grotere
steden werkt met toenemend succes de « Una Sancta ».
Er waren bij ons ook veel mensen, die door gebed en offer
diegenen probeerden bij te staan, die in andere landen van de
Duitsers te lijden hadden. Wij voelden dat heel scherp aan. Toen
na den oorlog een buitenlandse dichteres, van wie wij bijzonder
hielden, in onze kranten schreef, dat zij ons voorlopig niet kon
vergeven, omdat zij noch aan ons schuldgevoel noch aan onze
ommekeer geloofde, heb ik aan die gebeden moeten denken zij
hadden vele malen ook het volk van die dichteres en haar zelf
gegolden. Men heeft toen in Duitsland van veel zijden bij mij
aangedrongen, dat ik haar openlijk zou antwoorden. Ik heb dat
niet gedaan. Het scheen mij niet nodig, dat zij iets van onze gebeden wist, het was voor mij voldoende dat God deze gebeden verhoord en haar behouden had. Misschien zal u dit verrassen, maar
ik verzeker u, dat vele beschuldigingen, die ons allereerst zonder
onderscheid golden, ons nauwelijks geraakt hebben, niet omdat
wij hoogmoedig of verstokt waren, zoals zo vaak beweerd wordt,
.
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tijdschriften, voordrachten, boeken waren er slechts weinig
werkelijk overeind stond nog uitsluitend de Kerk in haar eigenlijkste kerngebied, met haar centrale mysterium van de H. Mis
en met de Sacramenten. Maar wij moesten ons terecht afvragen :
hoelang nog ? Ook hier kwam dezelfde vraag naar voren : Wat
blijft, als alles wegzinkt ? Als op zekeren dag de kerken worden
gesloten, het ontvangen van de sacramenten onmogelijk wordt
gemaakt, de liturgie en de prediking verstommen, of als alle
Godshuizen in puin en as verzinken ? En hier kon over de hele
lijn het antwoord slechts luiden : God blijft, Christus, de Heer
der Kerk blijft bij ons, zelfs als alle zichtbare tekenen van zijn
genade, alle uitwendige tekenen van zijn Rijk verdwijnen. Ik
kan u niet zeggen, welken troost deze zekerheid betekent, als men
den ondergang der wereld voor zijn ogen ziet.
Vanuit deze laatste ervaring moge ik nu nog eens terugkeren
naar hetgeen ik in het begin heb gezegd. Zoals bij iederen ondergang, zo blijft ook bij den ondergang van ons beeld van den
mens niets anders over dan de zekerheid van de onvergankelijkheid van Gods liefde : de laatste verandering, die zich in ons
voltrok, betreft niet de verhouding tot de zonde, maar tot den
zondaar.
U kent allen het aangrijpende boek van Nanda Herbermann :
« Der gesegnete Abgrund ». De pakkende compositie van dit boek
is origineel, de eraan ten grondslag liggende ervaring niet. Ik
ken een hele reeks mensen, die op hetzelfde of een overeenkomstig
lot op dezelfde wijze antwoordden, zoals wij toch altijd weer
ondervinden, dat juist degenen, die het bitterste moesten dragen,
het meest tot vergeving en mildheid geneigd zijn, terwijl degenen, die verder af staan, dikwijls veel harder in hun oordeel blijven. Zoals de nacht eerst toegankelijk maakt voor het licht, zoals
de ervaring van wat uit een ontkerstend volk worden kan eerst
de volle heerlijkheid van Christus doet erkennen, zo betekent ook
het ervaren van de ongeremde boosheid een nieuwe verhouding
tot de liefde, ik zou bijna zeggen : een heel nieuwe liefde tot de
liefde.
Daar komt nog dit bij : hoe dichter men zelf bij de huiveringwekkende gebeurtenissen stond, des te meer begreep men tenslotte van haar verleidingen. Ik denk hier natuurlijk niet aan de
handlangers en de uitvoerders van de misdaden, maar aan die
vele zwakken, die door hun zwijgen en hun zich-bukken die misdaden mede mogelijk maakten, zonder er echter persoonlijk aan
deel te nemen, laat staan ze goed te keuren. Op het gevaar af,
dat u mij verkeerd verstaat, zou ik u willen zeggen, dat ik deze
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zwakheden tot op zekere hoogte begrijp. Want de nieuwe verhouding tot den mens betekent ook een nieuwe verhouding tot
het eigen ik. Mij staan b.v. die dichters voor ogen, van wie men
eiste het bekende loflied op Hitler te schrijven. Velen schreven
het en worden nu veracht. Degenen die het niet geschreven hebben, denken milder, want zij weten welke doodsangst de weigering gekost heeft. Ik ben ervan overtuigd, dat wij goed beschouwd,
er allen slechts zo door gekomen zijn, zoals in mijn novelle « Der
Letzte am Schafott » de kleine vreesachtige Blanche, van wie
gezegd wordt : « Men verwachtte den triomf van een heldin te
zien, en men beleefde het wonder in de zwakken ». Ook sterke
mannen zijn er niet anders doorgekomen, en als zij eerlijk zijn,
geven ze dit ook toe. Voor de pijnbank houdt het heroïsme op,
en blijft slechts de kracht, die ons boven onze eigen geschonken
is. Wij, die de laatste verschrikkelijke mogelijkheden van den
mens tegenover ons hebben geschouwd, wij wagen ons niet meer
aan pogingen, de menselijke zwakheid te vergoelijken, maar evenmin, over deze zwakheid een vernietigend oordeel te vellen.
En nu kom ik tot het laatste wat ik op het hart heb. Onze
nieuwe, zeer sceptische houding tegenover den mens houdt natuurlijk ook een dergelijke houding tegenover het eigen volk in. Onze
illusies over dit volk, onze trots op dit volk zijn, voor wat zijn
tegenwoordige verschijningsvorm betreft, gevallen onze liefde
tot dit volk niet. Zij is veel dieper en sterker dan ooit. Het moet
wel in grote mate de liefde zijn van Hem, die met de tollenaars
en de zondaren aan één tafel zat, en volgens zijn eigen woorden
gekomen is om juist het verlorene te zoeken. Tot de reeks van
grote voordelen, die ons het nabije verleden bracht, reken ik
ook het begrip voor wat eigenlijk christelijke liefde betekent.
De meeste christenen ik sluit ' mezelf niet uit richten hun
liefde slechts op de gave, de hoogstaande en sympathieke figuren.
Dat is goed en juist als natuurlijke liefde van den edelen mens
tot den edelen mens, maar de eigenlijke christelijke liefde is dit
toch niet. Christelijke liefde wil zeggen : weten hoe twijfelachtig
de waarde is van den mens, hoe grondeloos diep de afgrond
waarin hij kan vallen, en hem dan desondanks beminnen.
En deze christelijke liefde vraag ik ook aan u voor mijn volk.
Ik weet dat Zwitserland reeds veel voor ons heeft gedaan, en
niet slechts in stoffelijk opzicht. Het was uit de rijen van uw
naast de woorden van den Heiligen Vader
volk, dat ons
de eerste stemmen van deelneming, van goedheid in ons uitgestoten zijn bereikten. Wij zullen dat nooit vergeten. Blijft ons
deze deelneming en goedheid betonen, wij hebben ze even hard

458

ONZE WEG DOOR DEN NACHT

nodig als de materiële hulp, om niet ten prooi te vallen aan de
vertwijfeling -- dit gevaar is in het tegenwoordige Duitsland
zeer groot. Want het huiveringwekkende spook van een valse
wereldbeschouwing is wel neergeslagen, maar daarmee zijn de
goddeloze machten niet overwonnen. Een werkelijke overwinning
kan slechts tot stand komen door dien Geest, dien wij tegelijkertijd den Geest van Liefde en den Scheppergeest noemen : Hij,
maar ook Hij alleen, bezit de belofte, dat Hij het aanschijn der
aarde zal vernieuwen.

Wetenschappelijk Humanisme
door F. De RAEDEMAEKER S.J.

De Renaissance heeft, zegt men, den mens van alle middeleeuwse religieuze en sociale banden bevrijd. Met haar is een
nieuw tijdperk ingetreden : het tijdperk van Prometheus, van den
mens die zijn eigen lot in handen neemt en al de mogelijkheden
die in hem sluimeren door een heldhaftige zelfaffirmatie tot vollen bloei ontwikkelt. Vier eeuwen zijn nog niet verstreken of men
is aangaande het ware wezen van den mens in een hopeloze verwarring verzonken. Van zelfaffirmatie is men in brede kringen
tot zelfvertwijfeling overgeslagen ; men is in een crisis zonder
weerga verstrikt, de wanhoop nabij, en er dagen altijd maar
nieuwe « humanismen » op, die beloven den mens uit den chaos
te redden. Men heeft nu het leken-humanisme, het historischklassieke humanisme, het marxistisch humanisme, het existentialistisch humanisme, en tenslotte het wetenschappelijk humanisme.
Al deze humanismen hebben echter dit gemeen, dat ze van hetzelfde Prometheus-beeld vertrekken en bij gevolg den mens, in
tegenstrijdige richtingen, steeds verder voeren van het ware en
authentieke mensenbeeld.
Voor ons, die in een traditionele en realistische filosofie althans
de richting kennen voor een steeds adekwater begrijpen van
den mens, en die in den Godmens het onvergankelijke voorbeeld
zien van alle menselijkheid, is het bedroevend, maar tevens leerzaam, het schouwspel van dien strijd der humanismen na te gaan.
Bedroevend, omdat we zien hoe halve waarheden tot waarlijk
vernietigende conclusies kunnen leiden en hoe massa's misleide
mensen bezield met een exalterende hoop of « mystiek », zoals ze
dit noemen, regelrecht naar den afgrond lopen. Leerzaam ook, omdat wanneer deze halve waarheden omtrent den mens, tot volledige
verklaringen opgeschroefd, weer in de totale waarheid worden ingeschakeld een of ander aspect hiervan beter in het licht stellen.
We zouden in deze bladzijden een van de concurrerende humanismen, nl. het wetenschappelijk humanisme onder ogen willen
nemen en toetsen aan het authentieke beeld van den mens.
Wat hier niet bedoeld wordt.

Om van het wetenschappelijk humanisme een duidelijke idee
te vormen, moeten allerlei beschouwingen worden afgezonderd,
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de géométrie » dan de « esprit de finesse » bezitten. We laten
echter dit steeds omstreden paedagogisch probleem geheel terzij de ; het behoort niet rechtstreeks tot de eigen problematiek
van het wetenschappelijk humanisme.
Om dit laatste zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven is het
noodzakelijk een blik te werpen op de geestesstromingen waarvan het slechts de moderne uitloper is, ni. het positivisme en
het neo-positivisme.
Het positivisme.

Het positivisme is een cristallisatie van verschillende gedachtenstromingen, voornamelijk van het sensualisme, welke vasten
vorm kreeg in de zgn. positivistische filosofie van Auguste
Comte (1798-1853) . De grondstelling van Comte was, dat het
menselijk denken drie stadia heeft doorlopen. In het eerste zocht
het de oplossing van de natuurproblemen in mythologische symbolen ; in het tweede trachtte het dezelfde problemen te benaderen door metaphysische begrippen, als substantie en accident,
oorzaak en kracht ; tenslotte heeft het mensdom den sleutel
gevonden om de geheimen van de natuur te ontsluiten : de methode van de positieve wetenschappen. Deze doet den mens de
mogelijkheid aan de hand om door observatie en experiment
de natuurwetten te ontdekken en zo meester te worden van het
natuurgebeuren en het naar den wil van den mens te richten.
Deze denkconstructie gaat uit van de veronderstelling, dat het
enige naaste doel van het menselijk denken bestaat in het kennen
van de stoffelijke natuur en het enige laatste doel in het dienstbaar maken van de stoffelijke krachten aan de menselijke noden
en verlangens. Het is dus geheel gebaseerd op een materialistische
veronderstelling.
Hiermee gaat de overtuiging gepaard, dat alleen de positieve
wetenschappelijke kennis betekenis en zin heeft, en dat bijgevolg
al wat niet met de wetenschappelijke methode kan worden onderzocht eenvoudigweg niet bestaat. Het positivisme is essentieel
een radicaal scientisme. Kennen is niets anders dan positiefwetenschappelijk kennen, en men heeft de kenmogelijkheden van
den mens uitgeput, wanneer men met Comte de wetenschappen
heeft opgesomd : wiskunde, sterrekunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en psychologie, sociologie of sociale physica.
Dit scientisme sluit vanzelfsprekend een ontwaarding in van
elke metaphysiek en bij gevolg van elke ware philosophie. Het
eeuwenoude streven van den menselijken geest om buiten en boven
het louter ervaarbare en meetbare een laatste absolute oorzaak
te vinden wordt door den positivist als een ijdele droom afgewezen.
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Het positivisme is een imperialisme van de positieve wetenschappelijke methode. Het gelooft, dat er buiten de eigenlijke
wetenschappelijke methode geen enkele geldige kennis kan bestaan, dat bij gevolg de wetenschappelijke methode van observatie, proefneming en objectieve verificatie de enige methode is,
welke bij gevolg zal moeten worden toegepast op alle wetenschappen, zowel op de psychologie en de sociologie als op de
natuurkunde en de scheikunde, dat tenslotte alleen de positieve

wetenschap bevoegd is om voor al de menselijke problemen een
oplossing te zoeken en te vinden. Dit volgt overigens zeer logisch
uit de grondstelling volgens dewelke de mens niets meer is dan
een stuk van de zichtbare natuur.
Maar de wetenschap is niet alleen de enige sleutel tot de kennis van de menselijke natuur ; door deze kennis bezit de mens
het middel om het gekende te beheersen en te leiden tot de door
hem gewenste doeleinden. Kennis is macht. De natuurwetenschappen hebben dit alleszins bewezen. De wetenschap, hoe belangeloos ook bedoeld, is tenslotte uitgelopen op een techniek waardoor vroeger ongekende natuurkrachten, als de stoom en de electriciteit, nu de atoomenergie, in den dienst van den mens worden
gedwongen.
Maar die wetenschappelijke beheersing, die nu reeds een feit
is geworden t.o.v. sommige natuurkrachten, moet zich straks uitbreiden over de biologische en de sociologische krachten, die in
den mens aanwezig zijn. Deze krachten werken nu nog steeds
op een in grote mate anarchische en onberekenbare wijze, omdat
we hun wetenschappelijke wetten nog niet hebben gevonden.
Door de toepassing van de wetenschappelijke wetten op de
wetenschappen van den mens, zal deze voor zichzelf als een
natuurding worden en hij zal aan zichzelf gehoorzamen als een
ding. Met wiskundige zekerheid zal hij zijn doeleinden verwezenlijken. Alles, de mens inbegrepen, zal « wereld » en technisch volkomen beheerst warden. De Brave new World van Aldous Huxley
zal geboren worden ! En het positivisme ziet deze toekomst tegemoet als een bevrijding van den mens : bevrijding van zijn religieuze mythen, van zijn metaphysische dromen en al zijn subjectieve behoeften.
Want heel deze theorie staat tenslotte in dienst van den mens.
Deze bekleedt vanzelfsprekend een centrale plaats in de wereld :
hij alleen immers kan de objectieve wereld kennen, haar geheime
wetten ontsluieren en deze in de taal der wiskundige formules
vastleggen. Maar anderzijds wordt de mens toch weer geheel
opgeslorpt door de wereld : alleen de blik, dien hij op de dingen
buiten hem en op zichzelf als deel van de wereld werpt, heeft
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van Bertrand Russell. Even radicaal anti-metaphysisch ingesteld
als het oude beperkt dit neo-positivisme de menselijke kennis
tot de kennis van de feiten enerzijds en tot de wiskundige logica
of logistiek anderzijds. Problemen als die van stof en geest,
wereld en mens, mens en God hebben volgens hen letterlijk geen
zin : het zijn immers geen feiten, die in de cijfertaal der logistiek kunnen worden uitgedrukt. In zijn jongste groot werk
A History of Western Philosophy heeft de vergrijsde theoreticus
van de logistiek, Bertrand Russell, het laatste hoofdstuk gewijd
aan zijn persoonlijke neo-positivistische levensvisie, welke hij
noemt « the philosophy of logical analysis ». Minder radicaal dan
de school van Wenen erkent hij, dat niet het hele menselijk leven
onder de jurisdictie van de « filosofie van de logische ontleding »
valt. « Er blijft echter, schrijft hij, een uitgebreid terrein, dat
traditioneel tot de filosofie behoorde, waarvoor wetenschappelijke
methodes inadekwaat zijn. Dit terrein bevat de laatste waardeproblemen ; wetenschap alleen b.v. kan niet bewijzen, dat het
slecht i s zich te verheugen in daden van wreedheid. Alles wat
gekend kan worden, kan gekend worden door de wetenschappelijke
middelen ; maar dingen welke rechtens kwestie van gevoelen zijn
liggen buiten haar bevoegdheid » (bl. 862-863) . Er klinkt in
dezen zin een zekere ontgoocheling en berusting door : de oude
droom van het positivisme, dat al de geheimen van het menselijk
bestaan door de wetenschappelijke rede kunnen ontsluierd worden, is uitgedroomd. Maar tevens wordt er aan de fundamentele
stelling van het positivisme vastgehouden : buiten de wetenschappelijke kennis is er geen. Indien er dan toch sommige dingen aan
het logisch verstand ontsnappen, dan moeten ze tot het gebied
van het irrationeel « gevoelen » verwezen worden. Er is geen
plaats voor een andere, maar toch reële kennis, voor een metaphysisch inzicht in het wezen van den mens. De realiteit valt
uiteen in twee totaal gescheiden delen : het ene dat de wetenschap
onderzoekt, het andere dat we aanvoelen. Een metaphysische kennis, waardoor we de waarde van de wetenschap en de waarde van
het gevoelen zouden kunnen onderzoeken in het licht van de transcenderende eenheid van het menselijk zijn, wordt dogmatisch
genegeerd.
Het wetenschappelijk humanisme is niets anders dan dit neopositivisme, dat zich getooid heeft met de moderne benaming
« humanisme ». De Engelse bioloog, Julian Huxley, de huidige
directeur van de Unesco, heeft de beginselen van dit wetenschappelijk humanisme vastgelegd in een hoofdstuk van een bundel
essais, welke in Franse vertaling verscheen onder den titel :
L'hormme eet être unique. Het hoofdstuk zelf draagt als titel
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elke « dogmatische
dogmatische»» d.i.
d.i. absolute
absolute waarheid
waarheiden
enzekerheid
zekerheidverzaken,
verzaken,
uitgenomen
zekerheid dat
dat de
de waarheid
waarheid evolueert.
evolueert.
uitgenomen natuurlijk
natuurlijk de
de zekerheid
staat, hoe
hoe we
we de
de verdere
verderevormen
vormen
Hoe het nu precies met den mens staat,
evolutie kunnen
kunnen kennen
kennen en
en beïnvloeden,
beïnvloeden, dat
dat weten
weten we
we
van zijn evolutie
nog niet.
niet. De
De wetenschappelijke
wetenschappelijke kennis
kennis is nog
nogniet
nietvoldoende
voldoende
nog
bouwen laboratoria
verificeren hoe
hoe we
we
gevorderd.
gevorderd. «Wij
« Wij bouwen
laboratoria om
om te verificeren
de
mechanische krachten
krachten kunnen
kunnen sasade electrische, scheikundige en mechanische
menkoppelen
samenbundelen, maar
overeenkomstig propromenkoppelen en
en samenbundelen,
maar het overeenkomstig
inspannen en het
het versterken
versterken van
van de
de krachten
krachten en
en
bleem van
bleem
van het inspannen
latente activiteiten van
van de
demenselijke
menselijkenatuur,
natuur,met
methet
hetonderzoek
onderzoek
daarvan
zeggen nog
nog niet
niet begonnen.
begonnen. » J.
J. Huxley
Huxley
daarvan zijn
zijn wij om zo te zeggen
somt vervolgens de
de karakteristieken
karakteristieken op
op van
van het
het wetenschappelijk
wetenschappelijk
humanisme. Zij verschillen in niets van de postulaten van hethumanise.Zjvrclnitsadepoulvnht
wetenschappelijk humanisme,
humanisme, schrijft
schrijft hij, is
is een
een
positivisme. Het wetenschappelijk
protest tegen
- waarmee
waarmee hij
hij klaarblijkelijk
klaarblijkelijk
protest
tegen het
hetbovennatuurlijke,
bovennatuurlijke,
bedoelt al wat de zuivere empirie overschrijdt; het beklemtoontbedoltawzuivremposchjdt;ebklmon
menselijk leven
leven hetzelfde
hetzelfdewetenschapwetenschapde mogelijkheid om op het menselijk
in de
de bestudering
bestudering van
van de
de stof,
stof, met
met
proces toe
pelijk proces
toe te passen als in
als
gevolg dezelfde
dezelfde voortschrijdende
voortschrijdende meesterschap
meesterschap;; normen
normen en
en
als gevolg
doeleinden
deel van
van het
hetwereldbeeld,
wereldbeeld, zoals
zoals dat
dat
doeleinden zijn
zijn slechts
slechts een deel
door
wetenschap wordt
getekend ;; niets tenslotte
tenslotte zal
zal kunnen
kunnen
door de
de wetenschap
wordt getekend
verwezenlijkt
worden tenzij
tenzij door
door de
deexperimentele
experimenteleverificatie,
verificatie,
verwezenlijkt worden
welke alleen door
door de
de wetenschap
wetenschap kan
kan geschieden
geschieden»
(bI.339-340)
339-340)..
welke
» (bl.
Evenmin als
RusselI ontkent
ontkent Huxley
Huxley het
het bestaan
bestaan van
van nietnietEvenmin
als B. Russell
wetenschappelijke
behoeftenvan
van den
den mens,
mens, zoals
wetenschappelijke behoeften
zoals de
de kunst,
kunst, de
de
moraal, de
godsdienst;; maar
maar deze
deze behoren
behoren tot de
de irrationele
irrationele
moraal,
de godsdienst
« normen
doeleinden »,», die
de wetenschap
wetenschap worwornormen en
en doeleinden
die tenslotte
tenslotte door de
den
herleid en in
in het
het effen
effenempirisch
empirischwereldbeeld
wereldbeeldgladgestreken.
gladgestreken.
den herleid
Er is niets,
niets, absoluut
absoluut niets
nietswat
wathet
hetwetenschappelijk
wetenschappelijkdenken
denkentranstranscendeert.
Wat
heel de
de wereldvisie
wereldvisie en
en de
de anthropologie
anthropologie van
van dit
ditwetenwetenWat heel
schappelijk
humanisme domineert,
domineert, is de
de ««evolutionistische
evolutionistische ervaervaschappelijk humanisme
ring ».
mens moet
moet zich
zich aanpassen
aanpassen bij
bij de
de concrete
concrete gegevens
gegevens
ring
». De mens
van het moment van de evolutie, waarin hij
hij zich
zich bevindt,
bevindt, en
enzich
zich
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geheel vrij en
en beschikbaar
beschikbaar stellen
stellen voor
voor de
de voorbereiding
voorbereiding en
en den
den
geheel
het volgend
volgend moment.
moment. De
De enige
enige verplichting
verplichting die
die uit
uit
overgang tot het
overgang
dit systeem
systeem resulteert
resulteert isistenslotte
tenslottede
deverplichting
verplichtingom
omdoor
doorwetenwetenvorming het
hetmoment
moment te
tebespoedigen,
bespoedigen,waarop
waaropde
demens
mens
schappelijke vorming
zichzelf volmaakt
volmaakt zal kennen
kennen als
als een
eenobject
objectonder
onderdedeobjecten,
objecten,
zichzelf
een deel
deel van
van het
hetnatuurgebeuren.
natuurgebeuren. En
En zelfs
zelfsdie
dieverplichting
verplichting
als een
er nog
nog ene
ene van
van relatieven
relatieven aard.
aard. Was
Was het
het niet
nietde
degrote
grotewetenwetenis er
schapsmens H.
zei :: ««De
De wetenschap
wetenschap kan
kan ons
onsniets
niets
schapsmens
H. Poincaré, die zei
aan wetenschap
wetenschap te
te doen
doen ».
». Het
Het wetenwetenvoorschrijven, zelfs
voorschrijven,
zelfs niet aan
zijn aan
aan zijn
zijnbeginselen,
beginselen,
schappelijk humanisme,
humanisme, wil het getrouw zijn
op een
een volledig
volledig geestelijk
geestelijk en
enzedelijk
zedelijk relatirelatimondt tenslotte
mondt
tenslotte uit op
v'Ïsme en nihilisme.
nihilisme.
visme

weten.<Jchappelijkhumanisme
humanismeenendedemens.
mens.
Het wetenschappelijk
Voor het wetenschappelijk
wetenschappelijk humanisme
mens, in
in zijn
zijn
Voor
humanismeisis de
de mens,
totaliteit, een product
product van
stoffelijke evolutie.
evolutie. Hij
Hij isisprinciprincitotaliteit,
van de stoffelijke
verschillend van de
de wereld,
wereld, die hij
hij met
met de
destrict-wetenstrict-wetenpieel niet verschillend
door stof
stof verstaan
verstaan
onderzoekt. Indien we nu door
schappelijke methode onderzoekt.
geheel der
der phenomenen
phenomenen die
die tenminste
tenminste principieel
principieel kunnen
kunnen gegehet geheel
buiten af,
af, objectief,
objectief,beschreven
beschreven worden,
worden, dan
danblijkt
blijkt
meten
meten en van buiten
het dat de
de mens
mens niet
niet geheel tot het
het gebied
gebied van
van het
het stoffelijke
stoffelijke
het
kan
gerekendworden.
worden.Immers
Immers
nietalleen
alleen- alhoewel
kan gerekend
hijhijisisniet
alhoewelook
ook
- een groep
groep meetbare
meetbareen
enobjectief
objectiefbeschri
beschrijfbare
phenomenen ;;
j f bare phenomenen
Hij is
hij is
is ook
ook de
de act,
act,die
diemeet
meetenendiediebeschrijft.
beschrijft. Hij
is m.a.w.
m.a.w. niet
niet
alleen
(1),, maar
maar ook
ook een subject.
subject. Hij kan
kan de
de wereld
wereld
alleen een
een object
object (1)
en zichzelf als objecten kennen, maar alleen omdat hij, als subsub-enzichlfasobjtken,marlodthijs
bewust tegenover
tegenover de
dewereld
werelden
entegenover
tegenoverzichzelf-als-dingzichzelf-als-dingject, bewust
mens is,
is, kan
kan
in-de-wereld
in-de-wereldstaat.
staat.Deze
Deze act,
act, waardoor
waardoorhij
hij juist
juist mens
niet kwantitatief
kwantitatief gemeten
gemeten worden
worden ;; hij
valt niet
niet onder
onder de
de catecatehij valt
gorie der
der uitgebreidheid.
uitgebreidheid. Indien
Indien men nu
nu het
hetbegrip
begripwetenschap
wetenschap
beperkt
kennis van
van het
het fundamenteel
fundamenteel stoffelijke,
stoffelijke,dan
dankan
kan
beperkt tot
tot de kennis
de
niet totaal
totaal wetenschappelijk
wetenschappelijk gekend
gekend worden,
worden, en
en indien
indien
de mens niet
geheel van
van de
defundamenteel
fundamenteel stofstofwe onder natuur verstaan het geheel
de mens,
mens, in
in zijn
zijn kern,
kern, een
eenwezen,
wezen, dat
dat
felijke
processen, dan
felijke processen,
dan is de
de
een ware
ware meta-physische
meta-physische wezenheid.
wezenheid. In
In
de natuur transcendeert, een
de
mate, dat
object is,
is, dat
dat hij
hij a.h.w.
a.h.w. geïncarneerd
geïncarneerd is
is in
inde
de
de mate,
dat hij object
zijn lichaam,
lichaam, behoort
behoort de
de mens
mens tot
tot
stoffelijke verschijnselen
verschijnselen van zijn
de natuur en bij gevolg
gevolg tot
tot het
hetgebied
gebiedder
derexacte
exactewetenschappen
wetenschappen; ;
in
mate echter,
echter, dat hij
hij subject
subject is,
is, d.w.z.
d.w.z. den
den akt
aktkan
kanstellen
stellen
in de mate
waardoor
wereld en
zichzelf als deel
deel in
in de
dewereld
wereldkent,
kent,
waardoorhij
hij de
de wereld
en zichzelf
transcendeert
stoffelijke en
en ontsnapt
ontsnapt
transcendeert hij
hij én het natuurlijke én het stoffelijke
(1)
Ket opzet
opzet gebruiken
gebrullken we
we inIndeze
dezediscussie
discussiededetermen
termen« «object
en« «objectief,.
In
object »~ en
objectief » in
(1) Met
den
posltlvlstlzchen zin,
ad hominem,
hominem, ongeveer
ongeveer als synoniem
synoniem van
van stoffelijk-reëel.
stoffelljk-rel!el. Het
Het isIs
den positivistischen
zin, ad
In onze
onze realistische
realistische filosofie
filosofie de
destoffelijke
stoffelijkeobjectiviteit
objectiviteit slechts
slechtseen
eenrelatieve
relatieve
duidelijk,
duidelijk, dat
dat in
waarde
·de geestelijke
geestelijke sfeer
sfeer van
van de
de totale
totale realiteit
re8.lltelt een
een die
diepere
objectiviteit bezit.
bezit.
pe re objectiviteit
waarde heeft,
heeft, en
en dat de
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hij aan
aan den
den greep
greep van
van de
de natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke methode.
methode. Het
is bij
bij gevolg
gevolg onmogelijk,
onmogelijk, dat
dat in
in welke
welke verre
verre toekomst
toekomst ook
ook er
er
een strict positieve,
positieve, wetenschappelijke
wetenschappelijke kennis
kennis van den
den mens
mens als
als
een
handelend wezen,
wezen, als
als subject
subject zou
zou
dusdanig,
kennend en
dusdanig, als
als kennend
en vrij handelend
ontstaan.
Een bewijs hiervoor
hiervoor wordt
wordt geleverd
geleverd door
door de
de ontwikkeling
ontwikkelingvan
van
de
moderne wetenschappelijke
wetenschappelijke psychologie.
psychologie. De
Depsychologische
psychologische
de moderne
school,
mogelijk op
op het
het natuurwetenschappelijk
natuurwetenschappelijk
school, die
die zich
zich zo strict mogelijk
standpunt heeft gesteld, is het «behaviorisme» van Watson enstandpuhefgl,ist«bhavorme»nWts
de
zgn. ««objectieve
psychologie»» van
van Bechterew.
Bechterew. Zij
Zijhebben
hebben
de zgn.
objectieve psychologie
subjectiviteit in
in den
den mens
mensgeloochend
geloochend en
en hebben
hebben hem
hem
beslist elke subjectiviteit
phy"':
beschouwd als
bundel physische
physische reacties
reacties op
op een
eenbundel
bundelphybeschouwd
als een bundel
sische
prikkels. Ze hebben
hebben die reacties
reacties kwantitatief
kwantitatief gemeten,
gemeten, in
in
sische prikkels.
curven
diagrammen vastgelegd
een zeker
zeker aantal
aantal merkmerkcurven en
en diagrammen
vastgelegd en
en een
waardige resultaten
de ontleding
ontleding van
van het
het uiterlijk,
uiterlijk,
waardige
resultaten bereikt
bereikt in
in de
objectief
gedrag van
van den
den mens
mens ininbepaalde,
bepaalde, objectieve
objectieveomstanomstanobjectief gedrag
digheden.
digheden. Maar
Maar door
door hun
hun methode
methode zelf
zelf gedreven
gedreven hebben
hebben zij
zij fataal
hun onderzoek
onderzoek meer
meer moeten
moeten centreren
centreren op
op deze
deze gedragedrahun
meer en
en meer
dier gemeen
gemeen heeft,
heeft, en
en tenslotte
tenslotte tot
tot
gingen,
mens met het dier
gingen, die
die de mens
deze
waardoor hij een
een zekere
zekere analogie
analogie
deze zuiver somatische reflexen waardoor
vertoont met de tropismen
tropismen van de
de plant.
plant. Logischerwijze
Logischerwijze zal
zal hun
hun
vertoont
methode hen
dwingen zich
tenslotte bezig
bezig te
te houden
houden met
met de
de
methode
hen dwingen
zich tenslotte
zwaartekracht op
lichaam van
van den
den mens.
mens.
gevolgen van
gevolgen
van de zwaartekracht
op het lichaam
Indien men
priori de
de subjectiviteit
subjectiviteit van
van den
den mens
mens loochent
loochent en
en
Indien
men a priori
hem totaal volgens
volgens de
de zuivere
zuivere ««objectieve
objectieve»
natuurwetenschappe» natuurwetenschappedan wordt
wordt noodzakelijkerwijze
noodzakelijkerwijze de
de
methode wil
wil behandelen,
behandelen, dan
lijke methode
tenslotte tot physica.
physica. Het
Het
psychologie
psychologie herleid
herleid tot
tot physiologie
physiologie en
en tenslotte
is toch
toch klaarblijkelijk,
klaarblijkelijk, dat wie
wie een
een methode,
methode, eigen
eigen aan
aan een
eenbebeuiteen
eenandere
anderekenstructuur
kenstructuur
paalde kenstructuur,
kenstructuur, op
object uit
paalde
op een object
toepast, dit object
object noodzakelijkerwijze
noodzakelijkerwijze alleen
alleen beschouwt
beschouwt als
alsbebetoepast,
kengebied, waartoe
waartoe die
die methode
methode behoort.
behoort. Wie
Wie een
een
horend tot het kengebied,
horend
microscoop gaat onderzoeken,
onderzoeken, zal kleine stofstofkathedraal met een microscoop
kathedraal
deeltjes
ontdekken, maar
kathedraal zien. Wie
Wie met
met de
de
deeltjes ontdekken,
maar nooit
nooit een kathedraal
natuurwetenschappelijke,
objectieve, statistische
statistische
natuurwetenschappelijke, kwantitatieve,
kwantitatieve, objectieve,
methode
den mens
mens gaat
gaatonderzoeken
onderzoeken zal
zalmeetbare
meetbarephenomenen
phenomenen
methode den
ontdekken
uiterlijke gedraging,
gedraging, maar
nooit den
den mens
mens als
als
ontdekken in
in de
de uiterlijke
maar nooit
mens.
We komen
komen dus
dus tot
tot deze,
deze, voor
voor eiken
eIken positivist
positivistparadoxale
paradoxale
mens. We
conclusie,
hoe meer
meer we
we den
denmens
menszullen
zullenverklaard
verklaardhebben
hebben
conclusie, dat
dat hoe
als
stoffelijk wezen,
wezen, hoe
hoe meer
meer de
de natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke memeals stoffelijk
thode
de psychologie
psychologie en
en in
in de
desociologie
sociologiezal
zalworden
wordentoegepast,
toegepast,
thode in de
hoe minder
minder we
den mens
mens zullen
zullen kennen
kennen als
als dusdanig,
dusdanig, in
in zijn
zijn
hoe
we den
eigenheid,
subjectiviteit.
eigenheid, zijn subjectiviteit.
Maar
den mens
mens niet geheel
geheel als
als een
eenobject
objectkunnen
kunnen
Maar indien
indien we
we den
kennen, dan
een object
object kunnen
kunnen
kennen,
dan zullen
zullen we hem ook nooit geheel als een
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beheersen. We
We zullen
zullennooit
nooitmet
met
natuurnoodzakelijke
zekerheid
beheersen.
natuurnoodzakeli
j ke zekerheid
kunnen
de toekomst
toekomst van
van den
den mens
mens als
alsdusdanig.
dusdanig.
kunnen ingrijpen
ingrijpen in
in de
of sociologie
sociologie
Geen
enkele zuiver
zuiver wetenschappelijke
wetenschappelijke psychologie
psychologie of
Geen enkele
geluk kunnen
kunnen verzekeren,
verzekeren, zoals
zoals de
denatuurwetenschapnatuurwetenschapzal hem het geluk
pen
objectieve veranderingen
veranderingen kunnen
kunnen teweegbrengen.
teweegbrengen. Wil dat
dat
pen objectieve
zeggen,
dat een
een wetenschappelijk
wetenschappelijk georiënteerde
georiënteerde psychologie
psychologie of
of
zeggen, dat
sociologie
zijn?
Geenszins. Zij
Zij kunnen
kunnen objectieve
objectieve voorvoorsociologie nutteloos zijn
? Geenszins.
waarden scheppen,
scheppen, die het
het den
den mens
mensgemakkelijker
gemakkelijker - of moeimoeiwaarden
maken om gelukkig te worden.
worden. Maar
Maar het
het mensemenselijker - zullen
zullen maken
geluk zelf
zelf zal
zal nooit
nooit tot
totstand
standgebracht
gebrachtkunnen
kunnen worden,
worden, als
als
lijk geluk
een
scheikundig lichaam
als de
de uitkomst
uitkomst van
vaneen
een
een synthetisch scheikundig
lichaam of als
positivisme berust
berustop
opeen
eenfundamenfundamenwiskundige berekening. Het positivisme
het leert,
leert, dat
datdoor
doordedeloutere
loutereontwikkeling
ontwikkeling
tele denkfout,
denkfout, waar het
van
de positieve
positieve wetenschappen
wetenschappen de
de mens
mens het
het geluk
geluk zou
zou kunnen
kunnen
van de
bereiken
zijn natuur
natuurovereenstemt.
overeenstemt.
bereiken dat met zijn
is een
een verdienste
verdienste van
van het
hetexistentialisme
existentialisme met
metnadruk
nadruk op
op
Het is
hebben gewezen.
gewezen. Het heeft
heeft ten
ten sterkste
sterkstebeklembeklemdeze
deze denkfout
denkfout te hebben
dat de
de menselijke
menselijke persoonlijkheid
persoonlijkheid in
haar diepste
diepste kern
kern
toond, dat
toond,
in haar
noodzakelijkerwijze
de objectieve
objectieve en
enexperimentele
experimentele
noodzakelijkerwijze ontsnapt
ontsnapt aan de
exacte wetenschappen.
wetenschappen. De
geen ding
ding
methoden
methoden van
van de
de exacte
De mens
mens is geen
in de wereld
wereld dat
dat als
als alle
alle andere
andere dingen
dingen kwantitatief
kwantitatiefkan
kanworden
worden
ontleed;
een subject,
subject, bezit
bezit een
een eigen,
eigen,spontane
spontane activiteit
activiteit
ontleed ; hij
hij is een
die
aan de
de wereld
wereld en
en haar
haardeterminisme
determinisme voor
voor zichzelf
zichzelf zin
zin en
en
die aan
vrij,neemt
neemtpersoonlijk
persoonlijk
betekenis geeft.
mens als
als persoon
persoon is
is vrij,
betekenis
geeft. De mens
obj ectieve, kiest
kiest en
en oriënteert
oriënteertde
dedingen,
dingen,
stelling
tegenover het objectieve,
stelling tegenover
niet wetenschappelijk
wetenschappelijk gekend,
gekend, naar
naar eigen
eigen doeleinden,
doeleinden, in
in het
het
al of niet
licht -zo zo
tenminste
« christelijkexistentialisme
existentialisme»
licht
wilwil
hethet
tenminste
hethet
« christelijk
» van universele
universele normen
normen van
van waarheid,
waarheid, goedheid
goedheid en
enrechtvaardigrechtvaardigheid, die hij in
inzichzelf
zichzelfdoor
doorspontane
spontane en
enmetaphysische
metaphysische reflexie
reflexie
heid,
ontdekt.
natuurwetenschap zal
deze mens,
mens, als
als subject,
subject, steeds
steeds
Voor
Voor de natuurwetenschap
zal deze
mysterie blijven.
blijven. Zij
Zij kan
kan hem
hemwerkelijk
werkelijk geen
geendirecte
directe hulp
een
een mysterie
bieden. Hier past
past het
het onderscheid
onderscheid van
vanGabriel
Gabriel Marcel
Marcel ::de
dewetenwetenbieden.
problemen ;; de
de mens is een
een mysterie.
mysterie.
schap
schap houdt
houdt zich
zich bezig met problemen
Het probleem
probleem wordt
gesteld voor
voor het
het redenerend
redenerend verstand,
verstand, in
in
Het
wordt gesteld
objectieve termen
termen;; het
het verwacht
verwachtprincipieel
principieeleen
eenobjectieve
objectieveoplosoplosHet probleem
probleem isiseen
eenverontmenseli
verontmenselijkt
gegeven. De
Demens
mens
sing.
sing. Het
j kt gegeven.
daarentegen
hij die
die de
devraag
vraagstelt,
stelt,
daarentegen is
is een gegeven voor zichzelf ; hij
is dezelfde
dezelfde over
over wien de
de vraag
vraag gaat
gaat op
op het
het ogenblik
ogenblik zelf
zelf dat
dat hij
hij
vraagt; hij is subject en object tegelijkertijd, nooit zal hij
hijvragt;hijsubecnotglijkrd,za
een probleem worden: hij is en blijft een mysterie.
enproblmwd:hijsenblftmyri.
Het existentialisme
existentialisme gaat
in zijn
zijnreactie
reactie tegen
tegen
Het
gaat echter
echter te
te ver in
het positivisme.
positivisme. Het heeft
heeft den
den mens
mens totaal
totaalgescheiden
gescheiden van
van de
de
het
natuur,
hem een zuiver subjectief, steeds
steeds
natuur, van het objectieve, en in hem
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scheppend wezen gezien.
gezien. Voor
Voor zover
zover deze
deze laatste
laatsteuitdrukuitdrukzichzelf scheppend
haaralleen
alleentoepassen
toepassen op
opGod.
God.
king een
een zin
zin heeft,
heeft, kunnen
kunnen we
wehaar
king
God is de
de absolute
absolute Subjectiviteit,
Subjectiviteit, de
de loutere
loutere Vrijheid.
Vrijheid. De
Demens,
mens,
God
toch essentieel
essentieeldeel
deel
alhoewel
alhoewel de wereld transcenderend,
transcenderend, maakt er toch
uit:: hij
hij isisgeïncarneerd.
geïncarneerd. Hij
Hij isissubject-object,
subject-object,en
eninindit
ditdubbel
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net van objectieve voorwaarden, welke zich aan hem opdringen.
De geest heeft dus rekening te houden met het stoffelijke ; hij
moet het stoffelijke zoveel mogelijk tot de sfeer van den geest
verheffen. Een objectieve filosofie gaat met de christelijke wereldopvatting accoord om het stoffelijke niet als slecht te brandmerken, als onverzoenbaar met het geestelijke. In het zgn. stoffelijke is er als een verwachting, een voorbereiding, een potentie
die het oriënteert naar den geest. Het wil langs den mens om
deel hebben aan die hogere waarden en draagt in zich de kiemende mogelijkheid tot deze veredeling. We kunnen bij gevolg
de menselijke subjectiviteit niet scheiden van de objectieve wereld : deze laatste is de voedingsbodem van de eerste. Ze zijn
metaphysisch één in de volledige menselijke, subjectief-objectieve
persoonlijkheid. Vandaar dat we het belang van de objectieve
wetenschappen, van de wetenschappelijke psychologie en van de
wetenschappelijke sociologie niet onderschatten. Zij bestuderen
de objectieve zijde van den mens, de raakvlakken waar stof en
wereld menselijke realiteiten worden. Deze wetenschappen kunnen en moeten helpen om in de objectieve, historische phenomenen
die openheid te vrijwaren, die interne richting, waardoor zij
in de geestelijke beslissingen van den mens kunnen worden opgenomen. Het woord van Thomas van Aquino, dat er voor een
deugdzaam leven in het algemeen een minimum aan welstand
noodzakelijk is, is geen nieuwigheid, maar het illustreert uitstekend de verhouding tussen hetgeen we de subjectieve en de
objectieve zijde van den mens noemden. We menen dat de wetenschappen, de psychologie en de sociologie in het bijzonder,
er veel toe kunnen bijdragen om aan alle mensen het minimum
welstand te verzekeren, waarover de Aquinaat spreekt. En door
welstand wordt niet alleen de economische bedoeld, maar ook
het psychologisch evenwicht, de politieke en sociale « welstand »,
m.a.w. een zo volmaakt mogelijke aanpassing aan het midden,
waarin de mens zijn persoonlijkheid ontwikkelt aan zijn reële
biologische en psychologische behoeften. Maar deze aanpassing
van het midden door wetenschap en techniek heeft maar menselijke waarde door de vrije keuze van den mens zelf, die haar
ten goede of ten kwade gebruikt. Deze keus kan niet door wetenschappelijke methoden en experimenten geleid worden, maar alleen door een geestelijke daad, waardoor de mens zichzelf kent
en aan de blijvende eisen van zijn natuur voldoet. Het is de taak
van een gezonde filosofie den mens te leren, hoe hij de objectieve
goederen kan en moet gebruiken om zijn einddoel te bereiken,
om tenslotte als volwaardige menselijke persoonlijkheid te leven.
Men kan zelfs de wet vooropstellen, dat hoe meer de mens zijn
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macht uitstrekt over de objectieve wereld en over zichzelf als
object, hij des te meer door geestelijke zelf ref lexie zijn subjectiviteit moet versterken. Bergson sprak van een « supplément
d'á me », dat hij noodzakelijk achtte op het ogenblik dat de mens
zijn technische kracht op ongehoorde wijze ontwikkeld heeft.
Het wetenschappelijk humanisme verwacht alle heil van een
« supplément de science » : daarin ligt zijn vergissing. We zeggen
alle heil. Want dat we van den vooruitgang van de wetenschap
een verbetering van het menselijk lot mogen verwachten staat
vast, maar dan alleen wanneer men dezen vooruitgang in de
morele en geestelijke zelfvervolmaking van den helen mens zal
hebben ingeschakeld.
De èchte Renaissance heeft deze synthetische visie op de menselijke natuur verzinnebeeld in dat toppunt van menselijke cultuur, dat de muurschilderingen van Raf f aël zijn in de Stanza
van het Vaticaan. De kunstschilder heeft daar in het centrum
van zijn School van Athene de prinsen van het zuivere filosofisch
denken doen oprijzen. Rondom hen zijn al de wetenschappen en
kunsten door hun voornaamste beoefenaars vertegenwoordigd. En
vlak tegenover deze School van het menselijk wezen en streven
staan de christelijke denkers geschaard rond de H. Eucharistie,
onder een hemels visioen. In deze machtige synthese heeft elk
menselijk weten en kunnen zijn plaats, zijn juiste plaats. Laat
ons een ogenblik uit deze Stanza, behalve beneden rechts van de
School van Athene, die groep van geleerden met passer en hemelbol, al het overige wegdenken en ons afvragen, wat er van het
schoonste en grootste dat de Renaissance heeft voortgebracht
zou overblijven : het wetenschappelijk humanisme wellicht...

De Katholieke Kerk in de Verenigde Staten
door Gerald ELLARD S.J.

Gedurende de vacantiemaanden van het jaar 1936 bracht Kardinaal Pacelli, toenmaals Pauselijk Staatssecretaris, enkele weken
door in de Verenigde Staten. Per vliegtuig reisde hij van de ene
bisschopsstad naar de andere en was aldus in de gelegenheid om
met de meeste van onze 98 residerende bisschoppen persoonlijk te
confereren. Drie jaar later vierde de Amerikaanse hiërarchie
haar 150 jarig bestaan en bij die gelegenheid stuurde de doorluchtige bezoeker, sindsdien Paus Pius XII, een encycliek « Serturn Laetitiae » (AAS 31,635-644) , over den vooruitgang en de
noden van de Kerk in ons land. De brief toonde « een grondige
kennis van de Amerikaanse toestanden... een sympathiek begrijpen van de moeilijkheden, die de bisschoppen met vernieuwden
ijver zouden zoeken op te lossen », zo verklaarden eenparig de
Amerikaanse bisschoppen. Wat wilde Zijne Heiligheid bij ons
vooral prijzen, en welke tekorten klaagde Hij aan ? Om die concrete punten te situeren is het goed eerst in een paar woorden
vooraf te zeggen, welke de positie is van het katholicisme in ons
land.
Ons volk is geen heilig volk : men heeft het genoemd « nachristelijk » ras, Christenen, die omdat zij verdeeld zijn over
een groot aantal niet-katholieke sekten, geen hoge eisen stellen
in zake geloof, zeden of eredienst. Behalve in het uiterste Zuiden
kent de massa der protestanten geen vaste dogma's. Welke daarvan de gevolgen zijn, kan men zich voorstellen. Vreemd genoeg
weet niemand precies hoeveel gedoopte katholieken er leven onder
de 146.000.000 inwoners, want een telling volgens de religie bestaat er in Amerika niet. Wel weten wij, dat er 120 diocesen zijn
en één Apostolisch Vicariaat (Alaska) . Er zijn 38.980 priesters ;
zij bedienen 14.523 parochies, de missiestaties niet meegerekend.
Maar het aantal katholieke leken schatten zonder op een telling
te mogen steunen blijft louter gissing, en die gissingen schommelen dan ook tussen 28 en 46 millioen. Dit laatste cijfer is
afgeleid uit de dienstplicht : de legerdienst omvatte alle jonge
mannen, en nu bleek dat een derde van het effektief uit katholieken bestond ; dus zouden de katholieken een derde der bevolking uitmaken, dat is 46 millioen.
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Maar of er nu 30 millioen zijn of 46, (het hoogste cijfer
benadert zeker het dichtst de werkelijkheid) de Amerikaanse
katholieken zijn uiterst ongelijk over het land verdeeld. Ongeveer 80 % van hen leven in steden, en, ruw geschat, slechts 20 %
op het platteland. Bovendien liggen al die « katholieke » steden,
op New Orleans en San Francisco na, binnen een betrekkelijk
kleine vierhoek, gevormd door Boston en Baltimore aan de noordelijke helft van de Atlantische Kust, en Milwaukee en St. Louis
in het midden van het vasteland. En vlak bij die steden liggen
gebieden waar amper een paar katholieken leven. Een voorbeeld :
de stad St. Louis is een der meest « katholieke » van het land,
maar in het diocees (27.000 vierkante mijl) liggen zes districten, samen 5000 vierkante mijl, waar geen priester leeft, en tien
districten, samen meer dan 6000 vierkante mijl, met voor elk
district een priester. Dus, in de onmiddellijke nabijheid van een
der machtigste katholieke centra, ligt een gebied zo groot als
België, waar slechts enkele zeldzame katholieken wonen. Over
de rest van het land zijn de katholieken zeer verspreid, en in
geen enkel groot gebied vormen zij de meerderheid der bevolking. Al slaat ook op onze staat de spreuk : « In God we trust »,
« Op God bouwen wij » : wij moeten ook op de loyale gezindheid
van onze niet-christelijke buren bouwen, en trachten samen met
hen een demokratisch vaderland te grondvesten, dat tevens is
Christus' « Rijk van rechtvaardigheid, liefde en waarheid »,w
De lichtpunten die Paus Pius XII prees.
« In uw land », zo schrijft de Paus, « bloeit een leven, dat de
genade van de H. Geest in het innerlijke heiligdom van uw harten
voedt. De gelovigen zijn talrijk in uwe kerken. » In scherpe tegenstelling met de gebruiken van veel katholieke landen liggen ongeveer alle bedrijven, behalve dan vervoer en diensten van openbaar
nut, op Zondag stil. Het geregeld bijwonen van de Zondagmis
is de eerste test voor een praktizerend katholiek, en ruw geschat
gaan 70 % van de katholieken 's Zondags naar de kerk. Kardinaal Suhard verklaarde aan de pers (16 Februari 1946) : « Ik
ben diep onder den indruk van het gedrag der officieren en soldaten uit Amerika in onze kerken te Parijs. Het is duidelijk,
dat zij de publieke Godsverering beschouwen als een persoonlijke
verplichting, en niet louter als iets wat goed . staat ».
« Zij naderen ter H. Tafel » gaat de Paus verder, « om er het
Brood der Engelen, het Voedsel der Sterken te ontvangen. » Dikwijls hoorden wij dergelijke blij bewonderende opmerkingen van
reizigers uit Europa, die verbaasd stonden over de menigte communicerenden op Zondagmorgen en zelfs op gewone weekdagen.
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« Dan staan er op ongebreidelde en blinde egoïsten, de dorst
naar genot, de ondeugd van dronkenschap, onzedige en weelderige
kleding, uitgebreide misdadigheid zelfs onder de jeugd, de begeerte
naar macht, verwaarlozing der armen, zucht naar ziekelijke
weelde, de vlucht van het land naar de stad, lichtzinnigheid bij
het aangaan van een huwelijk, echtscheidingen, de vernietiging
van de familie, de verkoeling van liefde tussen ouders en kinderen,
geboortebeperking, de verzwakking van de volkskracht, de vermindering van den eerbied voor het gezag : slaafsheid of opstand,
verwaarlozing van de plichten jegens zijn land en het mensdom ».
Dit sociaal milieu moet door de katholieken gekerstend worden.
Hoe reageert dat milieu op de actie der katholieken ? Onder de
kwalen opgesomd in die verschrikkelijke litanie zijn er zoveel,
die in verband staan met den ondergang van het gezin, dat het
noodzakelijk is den toestand van het katholieke huisgezin in dit
land van wettelijke erkende promiscuïteit van dichtbij op te
nemen. Niet zo lang geleden ontmoette ik een priester uit België
die nu hier verblijft. Zijn eerste ondervindingen bij het priesterwerk hier deden hem teruggrijpen naar zijn studieboeken, om
de kerkelijke huwelijkswetgeving opnieuw en in detail te bestuderen. « In België, » zei hij, « zijn ongeveer al de katholieken
gehuwd volgens wet en recht van de Kerk. Daar hoeven wij
geen specialisten te zijn in huwelijksproceduren ». Maar in Amerika is dat helemaal anders.
Ik heb hier voor mij een brief van een der meest « realistische »
bisschoppen van Amerika. Jaren lang had hij speciaal getrainde
mannen voor een onderzoek van huis tot huis naar de katholieke
gezinnen in zijn diocees. Hij schrijft : « Een ander resultaat
van het onderzoek was de vaststelling, dat op vijf huwelijken,
waarbij minstens een van de partijen katholiek is, er één ongeldig is, ofwel omdat het alleen voor den vrederechter werd gesloten
of voor een dominee, ofwel omdat een van de partijen gescheiden
was. » Dat betekent, dat wij een enorme groep van « halve katholieken » hebben, van katholieken, die niet tot de sacramenten
naderen en het ook niet kunnen voor hun huwelijk in orde is
gebracht. Ongetwijfeld ligt hier de zwakste plek bij onze gelovigen : voor de clerus is het een zwaar probleem. Elke parochie zou
moeten beschikken over een priester, die als enige opdracht heeft
ongeldige huwelijken te wettigen, en zo doen vele grote parochies
het inderdaad. Verdere bijzonderheden hiervover kan men vinden
in The Priest, I (1945) , « The Leakage is Terri f ic », door Sacerdos.
« Wij verheffen Onze stem tot een droeve klacht over het feit,
dat in vele scholen van uw land Christus veracht wordt en miskend, dat de verklaring van het heelal en het mensdom binnen
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de enge horizonten van materialisme en rationalisme besloten
blijft : Men zoekt naar nieuwe opvoedingssystemen, waarvan
voor het intellectuele en morele leven van de natie niets anders
te verwachten is als een treurig verval. » Deze woorden beginnen
nu reeds bewaarheid te worden bij zo vele niet-katholieken in
Amerika ; en het vreselijke gevaar voor een democratie, die
berust op christelijke opvattingen, welke aan de meerderheid
van onze burgers niet meer worden geleerd, dwingt eindelijk de
opvoeders te kiezen tussen twee alternatieven : « Geef godsdienstonderricht », ofwel « Geef de hoop op voor de toekomst van de
Republiek ». Het programma voor een radikale ommekeer op dit
gebied is nog in wording, maar alwie begaan is met de toekomstige bloei van de Verenigde Staten, om het even op welk gebied,
moet de ontwikkeling nagaan welke de opvoeding in de volgende
tien jaar in dat land zal doormaken.
Het heeft er nu de schijn van, dat de grote strijd voor Christus
en tegelijk voor Amerika inzake opvoeding gewonnen is. Dezelfde
strijd moet eveneens en tegelijkertijd geleverd worden tegen het
God-loze familieleven, het kinderloze huwelijk, en het algemeen
verspreide misbruik der echtscheiding.
In de laatste delen van de Encycliek drong Z. H. aan op
« voortgezette studie bij de priesters die reeds in de zielzorg
staan, studie zowel van profane als religieuze wetenschap ; het
inrichten en leiden van onderwijs voor volwassenen, in de vorm
van studie-clubs en leeszalen ; het gebruik van de radio in dienst
van den godsdienst en van onze sociale actie, zonder eigenbelang,
zonder toe te geven aan populariteit, onpartijdig, sprekend in
naam van God, voor zijn Aanschijn in Christus ; voortgezette
hulp voor de bisschoppelijke katholieke Universiteit te Washington en het Amerikaans College te Rome. »
Dan volgt een hartstochtelijk pleidooi voor nieuwe inspanningen op sociaal gebied : daar zijn rauwe wonden te helen :
« Een vraag van overgroot belang hebben Wij nog te behandelen :
de sociale kwestie, die niet opgelost is, en reeds lang onrust wekt
in het land en haat zaait tussen de verschillende klassen van het
volk. Gij weet goed, welke vorm zij aanneemt in Amerika, welke
bitterheid en wanorde zij voortbrengt. Daarom is het niet nodig
daarover verder uit te weiden. De grondslag van geheel de sociale
orde is, dat de goederen, die door God voor alle mensen geschapen
zijn, ook iedereen zouden bereiken onder leiding van rechtvaardigheid en met de hulp der liefde. »
De punten waarover Zijne Heiligheid verder uitweidt zijn :
Rechtvaardigheid en naastenliefde laten veel te wensen over,
zowel armen als rijken hebben behoefte aan beide een recht-
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vaardig familieloon is noodzakelijk ; voorzorgen moeten getroffen
worden tegen werkeloosheid ; ieder moet het recht bezitten zich
bij verenigingen aan te sluiten ; bedrijfsgroeperingen voor landbouwers en andere groepen ; beroepsgroeperingen moeten ook
georganiseerd worden.
« Welke glorie zou niet ten deel vallen aan het Amerikaanse
volk, dat van nature geneigd is tot grote ondernemingen en tot
vrijgevigheid, indien het de verwarde sociale toestanden kon
ordenen in het licht van het Evangelie, en zo de grondslag leggen
voor een betere toekomst ! Om dat te bereiken, moet de macht
niet versnipperd worden door onenigheid, maar integendeel versterkt worden door eendracht. »
Leiders voort te brengen voor hun welmenende medeburgers,
dit is de laatste opdracht, welke de Paus ons in zijn brief meegaf.
Een nieuw gebied, waarop de Amerikanen zich nu verdienstelijk gaan maken, zijn de wereldzendingen van het Vaticaan. Meer
en meer, vooral sedert den laatsten oorlog, worden burgers van
de Verenigde Staten uitgekozen om tijdelijk of voor goed hun
diensten te betuigen in speciale missies van het Vaticaan over
de gehele wereld, terwijl ook anderen hun werkkring krijgen op
de secretarieën van het Vaticaan te Rome.

Dialectisch en historisch Materialisme
Stalins Visie
door Dr A. v. d. WEY O.Carm.

Het dialectisch en historisch materialisme verheugt zich nog in een
bloeiende actualiteit. Dit geesteskind van Marx en Engels hebben Lenin en
Stalin als echt aangenomen. Zelfs de C. P. N. schrijft in haar « Beginselverklaring » : « De Communistische Partij van Nederland verdedigt en
propageert het wetenschappelijk socialisme, gegrondvest op de leer van
het dialectisch materialisme van Marx en Engels, verrijkt en verder ontwikkeld door Lenin en Stalin. Zij past deze leer toe als revolutionnaire
methode om de werkelijkheid te doorgronden en te veranderen. Haar moraal
wortelt in de wereldbeschouwing van het dialectisch materialisme, dat
wetenschappelijk onderzoek van natuur en maatschappij paart aan het
streven naar sociale en geestelijke bevrijding der mensheid ». Wij halen
dus geen oud paard van de stal als wij het dialectisch en historisch materialisme nog eens laten voordraven. De beginselen van dit Marxistisch
materialisme worden vrijwel onveranderd door de moderne communisten
aanvaard. Lenin en Stalin hebben die niet gewijzigd, enkel uitgebouwd en
verduidelijkt. Lenin heeft speciaal de revolutietaktiek ontworpen en het
Imperialisme als de nieuwe vorm van kapitalisme aangewezen.
Dialectisch materialisme
Het dialectisch materialisme is een levens- en natuurbeschouwing en het
historisch materialisme is dezelfde visie overgebracht op de geschiedenis
en het proces der vermaatschappeling der mensheid, dus een wereldbeschouwing. Het dialectisch materialisme is tegelijk methode en verklaring
der werkelijkheid, een wetenschaps- en zijnsleer. Het is echter meer dan
dit. Het wil ook de werkelijkheid, de wereld veranderen en wordt zo tot
een heils- en bevrijdingsleer. Uit deze veelzijdigheid van het marxistisch
materialisme volgt onmiddellijk, dat het geen kleinigheid is in kort bestek
dit fenomeen uit te beelden, want het is totalitair, daar het alle zijn wil
verklaren. Toch zullen wij trachten de hoofdgedachten van dit verschijnsel
te analyseren. Wij betrekken deze schets nauw op het werkje van Stalin
zelf « Over het dialectisch en historisch materialisme » 1.
Men spreekt veel over « dialectisch », maar wat bedoelen de marxisten
ermee ? Volgens de oorspronkelijke betekenis beduidt het griekse « dialegein » een gesprek voeren, polemiseren. Dialectiek werd een wijze van
waarheid zoeken, waarbij men de tegenstrijdigheden in de redenering van
de tegenstander openbaarde en trachtte te overwinnen. Bij dialectiek moet
men steeds denken aan tegenstellingen, hetzij in denken, spreken of zijn
1.Vert. W. Reesema, Amsterdam, 1947. Citaten zonder nadere vermelding zijn aan dit
werk ontleend.
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sluiten. In het
het pas
pasverschenen
verschenen werk
werk van
van Dr.
Dr. M.
M.Bruna
Bruna
een passende
passende passage
passage
«Philosophie
« Philosophie der
der organische
organischeNatuur»
Natuur »vinden
vinden wij
wij een
bestaan van een
een natuurdialectiek
natuurdialectiek isis uit
uit het
het
voor
ons onderwerp
onderwerp: : «Het
voor ons
« Het bestaan
gezegde nu
nu wel
wel duidelijk
geworden. Om
Om het anders
gezegde
duidelijk geworden.
anders teteformuleren
formuleren:: erer
moeten potenties
potenties aanwezig
aanwezig zijn,
zijn, die
die door
moeten
door als prikkel
prikkel (bij
(bij organismen)
organismen) ofof
als quasi-prikkel
quasi-prikkel (bij
(bij anorganische
anorganische eenheden)
eenheden) werkende
werkende oorzaken
oorzaken tot
totvolle
volle
realisatie worden
realisatie
worden gebracht.
gebracht. Deze potenties
potenties omvatten
omvatten tevens
tevenstegenstellingen
tegenstellingen
de gegeven
gegeven totaliteiten
totaliteitenzelf,
zelf,waardoor
waardoorenerzijds
enerzijdsdesorganisatie,
desorganisatie,
binnen
binnen de
anderzijds
worden bewerkt
bewerkt»» (Phil.
(Phil. BibBibanderzijds progressieve
progressieve ontwikkeling
ontwikkeling kan
kan worden
liotheek, '47,
'47, blz.133).
strijd » kennen
Aan dit
ditproces
proces van
van« «strijd»
kennen echter
echter de
de
liotheek,
bIz.133). Aan
marxisten een
een veel te grote
marxisten
grote betekenis
betekenis toe,
toe, want
want zelfs
zelfsde
deklassenstrijd
klassenstrijdvindt
vindt
hier zijn
zijn naturalistische
naturalistische basis
basis en
en motivering
motivering!! Het
Het « «polemos
pantoon
hier
polemos pantoon
patêr
patêr»» verheffen
verheffen de marxisten
marxisten tot grondwet
grondwet van
van alle
alle zijn.
zijn.Zelfs
Zelfsdedenatuurnatu~r
noodzakelijkheid
van revolutionnair
noodzakelijkheid van
revolutionnair optreden
optreden ontleent
ontleent Stalin
StaIin aan
aanbovenbovengaande
Zoals in de
gaande stellingen. Zoals
de natuur
natuur de
de veranderingen
veranderingen niet
niet geleidelijk,
geleidelijk, doch
doch
sprongsgewijs
en door botsing
sprongsgewijs en
botsing der
der tegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden verlopen,
verlopen, zo
zo moet
moetdit
dit
ook in
» tegenook
in het
hetmaatschappelijke
maatschappelijke leven
leven gebeuren,
gebeuren, en
enisis« reformisme
«reformisme»
tegenmoet dus,
dus,
natuurlijk,
revolutie » overeenkomstig
de natuur
Men moet
natuurlijk, doch ««revolutie»
overeenkomstig de
natuur I! ««Men
om zich
zich in
in de
depolitiek
politiekniet
niettetevergissen,
vergissen, een
eenrevolutionnair
revolutionnair zijn
zijn en
en geen
geen
om
reformist
concludeert Stalin
Stalin uit deze
deze stellingen.
stellingen. De
Dedialectische
dialectischebeschoubeschoureformist »,», concludeert
wing
van de
marxisten een
een ««revorevowing van
de natuur
natuur wordt
wordtdus
dusinderdaad
inderdaadvoor
voordedemarxisten
lutionnaire methode om
om de
de werkelijkheid
werkelijkheid tetedoorgronden
doorgronden»,»,zoals
zoalshet
hetprogram
program
van de C.P.N.
C.P.N. leert.
leert.
Materialisme
Materialisme

Een
beschouwingvan
vandede natuur
natuurbehoeft
behoeftniet
niet per
per sé
sé tot
Een dialectische
dialectische beschouwing
tot
materialisme
leiden. Bij de
xi sten is
materialisme tete leiden.
de mar
marxisten
is dit
dit evenwel
evenwel het
het geval.
geval. Hoe
Hoe
kwamen
xi sten aan
? Marx
wasgepromoveerd
gepromoveerd op
op
kwamen de
de mar
marxisten
aan hun
hun materialisme
materialisme?
Marx was
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een proefschrift over de materialistische filosofie van Epicouros, en geestelijk
heeft hij deze niet overwonnen. Daarbij kwam nog een reactie tegen het
idealisme van Hegel en de invloed van Feuerbachs materialisme. Het
scientisme v an materialistische signatuur en het darwinisme praedisponeerden Marx en Engels voor het materialisme. Het lijkt mij, dat ook het
terugbrengen van de menselijke ellende der proletariërs tot economische
factoren (zo nauw verbonden met het stoffelijke) ook Marx tot het
materialisme trok.
De dialectiek der marxisten gaat in een dialectisch materialisme over
zodra zij zich uitspreken over de kwaliteit van natuur en zijn. Aan de
hand van enige Stalinistische stellingen zal ons het dialectisch materialisme
duidelijk worden : 1. « In tegenstelling tot het idealisme, dat de wereld
als de belichaming van de « absolute idee », van de « wereldgeest », van het
« bewustzijn » beschouwt gaat het filosofisch materialisme van Marx
hiervan uit, dat de wereld volgens haar aard materieel is, dat de veelvormige
verschijnselen in de wereld verschillende soorten van de zich bewegende
materie zijn, dat de onderlinge samenhang en de onderlinge afhankelijkheid
van de verschijnselen, die door de dialectische methode wordt vastgelegd,
de wetmatigheden van de ontwikkeling der zich bewegende materie zijn,
dat de wereld zich volgens de wetten van de beweging van de materie
ontwikkelt en generlei « wereldgeest » nodig heeft ». In deze stelling komt
een volkomen naturalisme te voorschijn en is een God en Bestuurder reeds
bij voorbaat uitgesloten. 2. « Het mar xi stisch filosofische materialisme
gaat hiervan uit, dat de materie, de natuur, het zijn, een objectieve realiteit
is, die buiten en onafhankelijk van ons bewustzijn bestaat, dat de materie
het primaire is, daar zij de bron is van de gevoelens, de voorstellingen,
het bewustzijn, en dat het bewustzijn het secundaire, het afgeleide is,
daar het de weerspiegeling van de materie, de weerspiegeling van het zijn
is, dat het denken het product is van de materie, die in haar ontwikkeling
een hoge trap van volmaaktheid heeft bereikt en wel het product van
de hersenen, die het orgaan van het denken zijn ; dat men daarom het
denken niet van de materie kan scheiden, als men niet tot grove fouten
wil vervallen ». Ook Marx, Engels en Lenin uiten zich op gelijke wijze :
« De stoffelijke, met de zintuigen waarneembare wereld, waartoe wij zelf
behoren, is het enige werkelijke » 1. « Het wereldbeeld is het beeld, hoe de
materie zich beweegt en hoe de materie denkt » 2 Krasser en duidelijker
kan men het materialisme haast niet uitbeelden. Wij erkennen wel de
objectiviteit van de natuur, onafhankelijk van het menselijke bewustzijn.
Wij ontkennen echter ten stelligste, dat de materie het primaire is en de
« bron » van gevoelens, voorstellingen en bewustzijn. In dit opzicht erkent
elke ernstige filosofische bezinning de onhoudbaarheid van de materialistische verklaring van het bewustzijn. Wel zijn de materiële dingen een
conditie en aanleiding voor onze bewuste kennis, doch niet de bron. De
stelling, dat denken een « product van de materie » is, dachten wij reeds
lang overwonnen en als primitief op zij gelegd. Het is echter hier meer te
doen om in dit materialistisch systeem binnen te dringen dan een weer.

1. ENGELS, « Ludwig Feuerbach », vert. Pegasus, blz. 19.
2. LENIN, Complete Werken, Deel XII, blz. 288.
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legging te schrijven.
schrijven. 3.
3. Verder
Verder huldigt
huldigt het
hetdialectisch
dialectischmaterialisme
materialisme tegen
tegen
legging
wereld en
enhaar
haarwetmatigheden
wetmatigheden zeer
zeer
het agnosticisme
de wereld
agnosticisme de stelling,
stelling, dat
dat ««de
wel
kenbaar zijn,
onze kennis
kennis van de
de wetten
wetten der
der natuur,
natuur, getoetst
getoetst aan
aan
wel kenbaar
zijn, dat onze
an
de ervaring,
ervaring, aan de
de practijk,
practijk, betrouwbare
betrouwbare kennis
de betekenis
betekenis vvan
kennis is,
is, die de
de objectieve waarheden heeft, dat er in de wereld geen onkenbare dingendeobjctivwarhnef,dtiwrlgenokbadi
alleen dingen
dingen zijn,
zijn, die
die nog
nog niet
nietworden
worden gekend,
gekend, die
diedoor
door
zijn,
maar dat er alleen
zijn, maar
de krachten
krachten van de
de wetenschap
wetenschap en
en de
depractijk
practijkzullen
zullenworden
wordenblootgelegd
blootgelegd
In deze
dezelaatste
laatstepassage
passagekomt
komteen
eenintellectualistisch
intellectualistisch optioptien
gekend ».». In
en gekend
misme tot uiting,
uiting, dat
datwij
wijenigermate
enigermatekunnen
kunnendelen.
delen.Wij
Wijaanvaarden
aanvaardenevenevenmisme
wel kenbaar
kenbaar zijn
zijn en
en onze
onzekennis
kennis
eens,
de wereld
wereld en
en haar
haar wetmatigheid
wetmatigheid wel
eens, dat de
der
bewezen natuurwetten
zal gelukken
gelukken in
in lengte
lengte
der bewezen
natuurwettenobjectief
objectiefis.is. Of
Of het
het ons zal
dagen alle
alle nu-nog-onbekende
nu-nog-onbekende dingen
dingen der
der natuur
natuur tetekennen,
kennen,betwijfelen
betwijfelen
van dagen
wij ten sterkste.
sterkste.
wij
De consequentie
consequentie dezer
dezer stellingen
stellingen is voor
voor de
de marxisten
marxisten enorm.
enorm. Zij
Zij passen
passen
deze beginselen
beginselen toe
op het
het menselijke
menselijke leven,
leven, op
op de
demaatschappij
maatschappij en
en de
de
deze
toe op
worden over
over één
wereldgeschiedenis. AlAldeze
wereldgeschiedenis.
deze geledingen
geledingen van
van het ««zijn»
zijn » worden
kam
geschoren, op
dezelfde wijze beschouwd
beschouwd en
en verklaard.
verklaard. Hier
Hier wordt
wordt de
de
kam geschoren,
op dezelfde
mystificatie
contaminatie katastrofaal.
katastrofaal. Men maakt
maakt eigenlijk
eigenlijk van
vanalles
alles
mystificatie en contaminatie
een soort
soort natuurwetenschap,
natuurwetenschap, wenst
wenst tenminste
tenminstealles
allesnatuurwetenschappelijk
natuurwetenschappelijk
zó ver,
ver, dat
dat ze
ze een
een levenslevens- en
en
te
behandelen. De
De marxisten
marxisten gaan
gaan zelfs
zelfs zo
te behandelen.
wetenschap
wereldbeschouwing als
natuurkunde opbouwen
opbouwen:: ««De
wereldbeschouwing
als een
een soort natuurkunde
De wetenschap
van de
de geschiedenis
geschiedenis der
der maatschappij
maatschappij kan
dus, ondanks
ondanks heel
heel de
de ingewikingewikvan
kan dus,
keldheid van de verschijnselen
verschijnselen van het maatschappelijke
maatschappelijke leven, tot
tot eenzelfde
eenzelfde
keldheid
exacte
tot een
een
exacte wetenschap
wetenschapworden
wordenals,
als,laat
laatons
onszeggen,
zeggen,dede biologie;
biologie ; tot
om de
dewetten
wettenvan
vandedeontwikkeling
ontwikkelingder
dermaatmaatwetenschap,
die in
in staat
staat is, om
wetenschap, die
schappij
practische toepassing
gebruiken» » (blz.
21).. De
Demaatmaatschappij voor
voor practische
toepassingtete gebruiken
(blz. 21)
schappij
maatschappelijke leven
worden dus
dus gezien
gezien als
als een
eenzuiver
zuiver
schappij en
en het maatschappelijke
leven worden
natuurverschijnsel,
door zuivere
zuivere natuurwetten.
natuurwetten. Wie
Wie de
de
natuurverschijnsel,beheerst
beheersten
en geleid
geleid door
natuur
beheersen of dienstbaar
dienstbaar maken
maken aan
aan menselijke
menselijke benutting,
benutting, moet
moet
natuur wil beheersen
de
natuurwetten kennen
kennen en
er practisch
practisch gebruik
bij zijn
zijn
de natuurwetten
en er
gebruikvan
van maken
maken bij
enigjuiste
juisteenenongevaarlijke
ongevaarlijkemensenmensenbemoeiing met
natuur. Dit isisdedeenig
bemoeiing
met de
de natuur.
bemoeiing met
natuur, want op
op elke
elke andere
andere wijze
wijze maakt
maakt men
menstukken.
stukken.
bemoeiing
met de
de natuur,
analogie van zulk
zulk een
een ontmoeting
ontmoeting met
met de
denatuur
natuur willen
willen de
demarxisten
marxisten
Naar analogie
ook de
de menselijke
menselijke ontmoeting
ontmoeting met de
de maatschappij
maatschappij zien.
zien. Alleen
Alleen zulk
zulkeen
een
bemoeien en
ingrijpen in de
de maatschappij
maatschappij isisde
deenig
enigjuiste,
juiste,verantwoorde,
verantwoorde,
bemoeien
en ingrijpen
ongevaarlijke
vruchtbare, welke
van een
een juiste
juiste kennis
kennis
ongevaarlijkeen
en zelfs
zelfs vruchtbare,
welke uitgaat
uitgaat van
van de
de wetten
wetten van
van die
diemaatschappij.
maatschappij. Welnu,
Welnu, de
de marxisten
marxisten menen
menen in
in het
het
van
dialectisch materialisme
dialectisch
materialisme de
de enig
enigjuiste
juistemaatschappijbeschouwing
maatschappijbeschouwinggevonden
gevonden
te hebben,
hebben, de steen
steen der
der wijzen
wijzen in
in Marx'
Marx' handen,
handen, de
de sleutel
sleutel voor
voor het
hetanders
anders
gesloten
mysterie van
van maatschappij
maatschappij en
engeschiedenis.
geschiedenis.
gesloten mysterie
Wij
staan hier
hier inderdaad
inderdaad bij
bij het
hetzwaartepunt
zwaartepunt van
van het
hetmarxisme,
marxisme, de
de
Wij staan
volstrektheid,
op natuur
natuur
volstrektheid, wetenschappelijkheid
wetenschappelijkheiden
enexactheid
exactheidvan
van zijn
zijn visie op
en maatschappij.
maatschappij. Daarom
Daarom wilden Marx en Engels
Engels het
hetsocialisme
socialismeniet
nietlanger
langer
«utopie»
ziengekwalificeerd,
gekwalificeerd,doch
dochalsals
«wetenschap»
Ook
als
een« utopie
als een
» zien
« wetenschap
» 1.
1. Ook
Stalin glorieert
glorieert : ««Het
socialisme wordt
wordt dus,
dus, van
vaneen
eendroom
droomover
overeen
eenbetere
betere
Het socialisme
toekomst
van de.
de mensheid,
tot een
toekomst van
mensheid, tot
een wetenschap
wetenschap»» I! Het lijkt
lijkt ons
onsechter,
echter,
dat dit
dit grootgaan
grootgaan op
opwetenschappelijkheid
wetenschappelijkheid niet
nietmeer
meerwetenschappelijk
wetenschappelijkis,is,
1.
Fr. ENGELS, De ontwikkeling van
het Socialisme van utopie tot wetenschap. Vert.,
van het
1. Fr.
Amsterdam, 1946.
1946.
Amsterdam,
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doch
naklank van
mythe der
der wetenschap
wetenschap in de
de vorige
vorige eeuw.
eeuw. Het
Het
doch een
een naklank
van de mythe
marxisme
veeleer mythe
mythe dan
dan wetenschap.
wetenschap. Wetenschappelijk
Wetenschappelijk steunt
steunt het
het
marxisme isis veeleer
verlaten stellingen
stellingen van
van het
hetnegentiende
negentiendeeeuwse
eeuwsescientifisme,
scientifisme,positivisme
positivisme
op verlaten
de kracht
kracht en
en
en
materialisme. Niet in
in zijn
zijnwetenschappelijkheid
wetenschappelijkheid schuilt
schuilt de
en materialisme.
van het
het marxisme,
marxisme, doch
doch in
in zijn
zijnmythisch
mythischkarakter,
karakter, ininzijn
zijnpretentie
pretentie
het leven van
van een nieuw
nieuw geloof
geloof !!

marxistischemaatschappijbeschouwing.
maatschappijbeschouwing.
De marxistische
Met
bril van
van het
hetdialectisch
dialectisch materialisme
materialisme gaan
gaan de
de marxisten
marxisten nu
nu de
de
Met de bril
maatschappij bekijken.
maatschappij is
hen een
een objectief
objectief natuurnatuurmaatschappij
bekijken. De
De maatschappij
is voor hen
beschouwenenenbehandelen
behandelen
gegeven.
moet dit
dit gegeven
gegeven dus
dusprecies
precieszozobeschouwen
gegeven. Men
Men moet
als
de natuur.
natuur. De
Degrondslag
grondslag en
en« «onderbouw»
der maatschappij
maatschappij is de
de
als de
onderbouw » der
de ruil
ruil der
der
zichtbare werkelijkheid
bearbeiding der
zichtbare
werkelijkheidvan
van de
de bearbeiding
der materie,
materie, van
van de
producten en
de behoeftevoorziening
behoeftevoorziening der
der mensen.
mensen. De
De« bovenbouw
«bovenbouw»
producten
en van de
»
evenwel,
het geestelijk-sociaal-ethisch
geestelijk-sociaal-ethisch aspect,
aspect, de
de onderlinge
onderlingeproductieproductieevenwel, het
verhoudingen
der mensen,
mensen, hun
hun rechten
verhoudingen der
rechten en plichten,
plichten, hun
hun religieuze
religieuze opvatopvattingen en culturele
culturele prestaties
prestaties zijn
zijn allemaal
allemaal secundaire
secundaire verschijnselen,
verschijnselen, welke
welke
tingen
(willen
echt en
enlevenskrachtig
levenskrachtig zijn)
zijn)volkomen
volkomenmoeten
moetenafgestemd
afgestemd zijn
zijn
(willen ze echt
op het materiële leven der maatschappij, want zij moeten daarvan een ophetmariëlvndtschapij,wnzmoedarvn
«weerspiegeling»
tot stand
stand komen
komen van
van het
hetgeesgees« weerspiegeling »zijn:
zijn :«De
« De bron
bron van
van het tot
telijk leven der
der maatschappij,
maatschappij, de bron
bron van het
het ontstaan
ontstaan van
vande
demaatschapmaatschappelijke ideeën,
ideeën, de
de maatschappelijke
maatschappelijke theorieën,
theorieën, de
de politieke
politiekeopvattingen,
opvattingen,
pelijke
de politieke instellingen,
instellingen, moet men dus
in de
deideeën,
ideeën, de
detheorieën,
theorieën,opvatopvatdus niet in
tingen, politieke instellingen
tingen,
instellingen zelf zoeken,
zoeken, maar
maar in
in de
devoorwaarden
voorwaarden van
van het
het
materiële leven
de maatschappij,
maatschappij, in
in het
hetmaatschappelijke
maatschappelijke zijn,
zijn, welks
welks
materiële
leven van
van de
Stalin isishet
het
weerspiegeling deze
weerspiegeling
deze ideeën,
ideeën, theorieën,
theorieën, opvattingen
opvattingen etc.
etc. zijn ». Stalin
niet he
hett
dus
roerend eens
met Marx'
Marx' fundamentele
fundamentele stelling:
dus roerend
eens met
stelling :«Het
« Het isis niet
bewustzijn der
mensen, dat
hun zijn
zijn bepaalt,
bepaalt, maar
maar omgekeerd
omgekeerd hun
hun maatmaatbewustzijn
der mensen,
dat hun
schappelijk
bepaalt hun
hun bewustzijn
bewustzijn»
schappelijk zijn bepaalt
» 1.
1.
De kapitale
kapitale vraag
vraag isis nu
nunatuurlijk
natuurlijk:: Welke
Welke zijn
zijndan
dandie
die« voorwaarden
«voorwaarden
welke heel
heel de
de maatschappij
maatschappij en
en het
hetpolitiek,
politiek,
van
het materiële
materiële leven
leven »,
van het
», welke
sociaal,
religieus-ethisch en
cultureel leven
leven der
der mensheid
mensheid bepalen
bepalen?? De
De
sociaal, religieus-ethisch
en cultureel
het ««geografisch
milieu », ofschoon
ofschoon wel
wel een
een
« beslissende»
beslissende » factor
factor isis niet:
niet : het
geografisch milieu
de « «bevolkingsgroei
». De
Debeslissende
beslissende
belangrijke voorwaarde,
voorwaarde, ook
belangrijke
ook niet
niet de
bevolkingsgroei ».
wijze waarop
waaropde
delevensbenodigdheden
levensbenodigdheden worden
worden verkregen,
verkregen, die
die
factor is'
is':: «De
« De wijze
voor
bestaan van
van de
demensen
mensennoodzakelijk
noodzakelijk zijn,
zijn, dedeproductiewijze
productiewijzevan
van
voor het bestaan
de materiële
materiële goederen
goederen:: voedsel,
voedsel, kleding,
kleding, schoeisel,
schoeisel, woning,
woning, brandstof,
brandstof, proproductiewerktuigen
noodzakelijk zijn,
opdat de
de maatschappij
maatschappij zal
zal
ductiewerktuigenenz.,
enz., die
die noodzakelijk
zijn, opdat
». Zoals
Zoals dedenationaalsocialisten
nationaalsocialisten ««ras»
kunnen
leven en
en zich
zich ontwikkelen
ontwikkelen ».
kunnen leven
ras »
en ««bloed»
als de
de beslissende
beslissende factor
factor in
inhet
hetmensenleven
mensenlevenbeschouwden,
beschouwden, als
als
bloed » als
wel en wee
wee van
van individu
individu en
engemeenschap
gemeenschap en
en als
alsde
de
de grondslag
grondslag voor
voor het
het wel
sleutel om het
het grote
grote historische
historische wereldgebeuren
wereldgebeuren te
te ontsluiten,
ontsluiten,zozobeschouwen
beschouwen
de marxisten
marxisten de
de productiewijze.
productiewijze. Namen
Namen de
denationaalsocialisten
nationaalsocialisten biologische
biologische
factoren als
als dynamo's
dynamo'sder
derhistorie,
historie,dedemarxisten
marxistennemen
nemenhiervoor
hiervooreconomische.
economische.
Hiermee is
echter niet alles
alles gezegd,
gezegd, want
want de
deproductiewijze
productiewijze heeft
heeft twee
twee
Hiermee
is echter
facetten:
drukt de
de verhouding
verhouding der
mensen uit tot
tot de
devoorwerpen
voorwerpen en
en
facetten : één
één drukt
der mensen
krachten der
der natuur,
natuur, die aangewend
aangewend worden
worden bij
bij de
deproductie
productie der
dergoederen.
goederen.
krachten
.

1.
Inleiding ««Kritiek
van de
depolitieke
politiekeEconomie
Economie».».
I. Inleiding
Kritiek van
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Er is echter nog een andere kant : de verhoudingen van de mensen tot
elkaar in het productieproces. Dit noemen de marxisten de « productieverhoudingen ». De productie is niet een geïsoleerde private aangelegenheid, doch steeds een m aatschappelijk verschijnsel, waarbij onderlinge
verhoudingen der mensen meespreken. Deze verhouding kan er een zijn
van onderlinge hulp en samenwerking, ook van heerschappij en ondergeschiktheid, of een overgangsverhouding. Bij de productie spreken dus
vooral drie elementen mee : De productiewijze, de productiekrachten en
de productieverhoudingen. Door deze drie elementen trachten de mar xisten
heel het maatschappelijk zijn, de historie, cultuur, politiek, ethica en
godsdienst in de kern te verklaren. Het z.g. geestesleven der mensen, hun
ideologie, gaarne « bovenbouw » genoemd is tenslotte gefundeerd in en
afhankelijk van de maatschappelijke « onderbouw », het productieproces.
Wij beperken ons echter tot de historie, want na het dialectisch materialisme moeten wij immers nog het historisch materialisme bekijken.
Historisch Materialisme
Beide vormen van materialisme hangen nauw samen. Men kan het
historisch materialisme met Stalin noemen « de uitbreiding van de stellingen
van het dialectisch materialisme tot de studie van het maatschappelijke
leven, de toepassing van de stellingen van het dialectisch materialisme op
de levensverschijnselen van de maatschappij, op de studie van de maatschappij, op de studie van de geschiedenis der maatschappij ». Zoals het
nationaalsocialisme een historisch biologisme huldigde door ras en bloed
als de leidende factoren der wereldgeschiedenis te kiezen, zo kiest het
marxisme economische factoren als de dominerende en beslissende. Men
zou dit stelsel nog beter historisch economisme kunnen noemen. Wij zullen
ons echter houden aan de naam « materialisme », omdat het economische het
productieproces in laatste instantie door materiële factoren bepaald heeft. De
historische wetenschap « moet zich in de eerste plaats bezig houden met de
geschiedenis van de voortbrengers der materiële goederen, met de geschiedenis der werkende massa's, met de geschiedenis van de volken. De sleutel
tot het onderzoek van de wetten der geschiedenis van de maatschappij moet
men dus niet zoeken in de hoofden van de mensen, niet in de opvattingen
en ideeën van de maatschappij, maar in de productiewijze, die in iedere
gegeven historische periode door de maatschappij in praktijk wordt gebracht
in de economie van de maatschappij ».
De wetmatigheid in het productieproces moet men dus onderzoeken, en
naar de kennis van die economische wetmatigheid moet het proletariaat
ook zijn politiek voeren : « Om zich niet te vergissen in de politiek moet
dus het proletariaat, zowel in de opbouw van zijn program alsook in zijn
practische werkzaamheid, in de eerste plaats uitgaan van de ontwikkelingswetten der productie, van de wetten der economische ontwikkeling van de
maatschappij ». Het marxistisch socialisme of communisme wenst een
realistische politiek te voeren, die afgestemd is op de economische realiteit.
De idealistische, welke van eeuwige beginselen van rechtvaardigheid, liefde
en solidariteit uitgaat, wijzen de marxisten als utopistisch af. Het marxisme
bekommert zich in zijn politiek niet om gangbare, oude en eeuwige ethische
beginselen, want ook de ethica moet afgestemd zijn op de reële productie-
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verhoudingen. Welnu die verhoudingen wijzigen zich steeds in een dialectische ontwikkeling en daarom moet de reële ethica zich steeds aan die
ontwikkeling aanpassen. Van een vaste en eeuwige moraalgrondslag wil
het marxisme niet weten, ofschoon het toch niet als « immoreel » wenst
gekwalificeerd te worden, daar het moraalscheppend wil zijn.
Welke zijn nu die « ontwikkelingswetten » der productie, van de economische werkelijkheid ? Welke zijn de drijvende krachten, die het aanzijn
der maatschappij telkens veranderen en de loop der mensengeschiedenis
bepalen ? Waar is de sleutel der wereldgeschiedenis te vinden ?
Volgens de marxisten wordt de ontwikkeling der economische realiteit
en van de maatschappij primair geleid door de ontwikkeling der « productiekrachten », want deze brengen een overeenstemmende wijziging in
de « productieverhoudingen ». Onder deze productiekrachten spelen de
productiewerktuigen een eerste rol. De productiekrachten zijn dus het
« beweeglijkste en revolutionnairste element » in de menselijke samenleving.
Nu bepalen de productiekrachten zelf niet de productieverhoudingen. De
vraag in wiens bezit zijn deze productiekrachten stelt deze kwestie pas aan
de orde : Hoe zijn de productieverhoudingen ? Tot wiens beschikking staan
de productiemiddelen ? Tot beschikking van de gehele maatschappij of
van afzonderlijke personen, groepen, klassen, die ze gebruiken om andere
personen, groepen of klassen uit te buiten ? De productiekrachten, het
technisch apparaat heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld van
stenen werktuigen tot de gecompliceerde machines van onze tijd. In de
productieverhouding, in de kwestie dus van de beschikking over de productiekrachten biedt de geschiedenis ons vijf stadia of typen : De primitieve
gemeenschap, vervolgens het slavenhouderstype, het feodalisme, het kapitalisme en tenslotte het socialistische type.
Men kan deze typen tot drie terugbrengen, welke in een dialectische
verhouding tot elkaar staan als these, antithese en synthese. 1. Het oorspronkelijk communisme der primitieve gemeenschap. Door de primitiviteit
der situatie en van de technische middelen waren de oermensen op elkaar
aangewezen in het verschaffen der materiële levensvoorwaarden. De productiemiddelen waren gemeenschapseigendom en bij gemeenschappelijke
arbeid kwam een gemeenschappelijk benutten van de producten. Priv aat
eigendom van productiemiddelen was onbekend, er was « geen uitbuiting,
hier waren geen klassen ». Er heerste een soort vrije liefde en promiscuïeteit
der geslachten, want het particuliere huwelijk en gezin zouden nog niet
hebben bestaan. Ook bestond de staat nog niet, want volgens de marxisten
zijn gezin en staat een gevolg van de kapitalistische erfzonde, waardoor
de mensheid uit het oorspronkelijke paradijs van het primitieve geluk werd
verdreven. Het oorspronkelijke stadium der primitieve communistische
gemeenschap sloeg in het tegendeel (antithese) om, toen de techniek de
landbouw mogelijk maakte. Enigen organiseerden zich een lapje grond,
bewerkten het en zeiden : Dit is van mij ! Toen was het private productieeigendom geboren. De landbouwer nam een eigen vrouw, liet ze meewerken,
vervolgens zijn kinderen en huurde voor loon medemensen, die in dienstbetrekking tot hem kwamen te staan. De kiem voor het slavenhouderssysteem was gelegd, waaruit tenslotte de reus van het kapitalisme is
geboren. 2. Het kapitalistische stadium : Via slavenhouderssysteem en feo-
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meesters van zichzelf
vrij. Deze wereldbevri j dende daad te voltrekken,
is de historische roeping van het moderne proletariaat » 2
De dialectiek der geschiedenis, van de vermaatschappelijking, wordt doo r
immanente wetten van materiële factoren bepaald. De verandering van
economisch stelsel berust niet bij de menselijke vrije wil, maar wordt
veroorzaakt door een bittere noodzaak en dynamiek der maatschappelijke
werkelijkheid zelf. De stelsels ontstaan niet los en onafhankelijk van elkaar,
neen, zij bepalen elkaars geboorte en dood : Corruptio unius est generatio
alterius, de ondergang van het ene, bergt de geboorte v an het andere in
zich : « Het ontstaan van nieuwe productiekrachten en van de daaraan
beantwoordende productieverhoudingen heeft niet plaats los van het oude
stelsel, niet na het verdwijnen van het oude stelsel, maar in de schoot van
het oude stelsel, niet als resultaat van een opzettelijke, bewuste werkzaamheid van de mensen, maar elementair, onbewust, onafhankelijk van de wil
der mensen ». Nu verloopt deze verandering echter niet geheel vlot, want
zulk een overgang « heeft gewoonlijk plaats door middel van het op revolutionnaire wijze omverwerpen van de oude en het instellen van nieuwe
productieverhoudingen ».
.

Critiek
Het lijkt mij, dat het marxisme hier zijn dialectisch materialisme doorbreekt met het wapen van de geest, de ideologie ! Stalin c.s. geven volmondig
de « ontzaglijk grote rol v an de nieuwe maatschappelijke ideeën » toe. Die
nieuwe ideeën zouden weliswaar ontstaan op de « grondslag van het conflict
tussen de nieuwe productiekrachten en de oude productieverhoudingen »
en van de nieuwe « economische behoeften » der maatschappij, maar men
kent er toch een groter zelfwerkzaamheid aan toe dan te rijmen is met
het materialisme : « De nieuwe denkbeelden organiseren en mobiliseren de
massa's » ! Men ziet hier gelukkig het primaat van de geest verschijnen om deze verandering vorm te geven !
Als mythe en nieuw geloof is het marxisme eigenlijk niet meer materialistisch. Zijn heilsboodschap draagt een idealistische signatuur en is moeilijk
te rijmen met zijn materialistisch fundament. In werkelijk lyrische ontboezemingen beschrijft de « Beginselverklaring van de C.P.N. » de paradijselijke heilsboodschap. « Iedere werker geniet bestaanszekerheid van de wieg
tot het graf. Er is geen uitbuiting meer van de éne mens door de andere.
De scheiding der natie in elkaar tegengestelde klassen verdwijnt, de klassen
houden op te bestaan. Door het verdwijnen der klassentegenstellingen komt
de werkelijke éénheid der natie tot stand, die het volk tot ongekende
krachtsinspanning in staat stelt. Als gevolg van de toenemende welvaart
en geestelijke verheffing zal de ontwikkeling zich dan voortzetten naar de
communistische maatschappij, waarin « eenieder naar zijn vermogen werkt
en naar zijn behoeften ontvangt ». Dit zal zijn een maatschappij van
overvloed en geluk voor allen. De arbeid wordt, in plaats van een noodzaak
in de strijd om het bestaan, een eerste levensbehoefte en een bron van
levensvreugde. Ieder mens zal zijn geestelijke gaven tot volledige ontplooiing
kunnen brengen. De tegenstelling tussen hoofd- en handenarbeid ver2. Van

Utopie tot Wetenschap, Amsterdam, 1946, p. 67.
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dwi j nt dan, evenals de tegenstelling tussen stad en land, die een gevolg is
van het opzettelijk ten achter stellen van de landbouw... De staat sterft
af en elke vorm van dwang en onderdrukking verdwijnt. De menselijke
persoonlijkheid zal zich vrij en ongehinderd kunnen ontwikkelen. Door de
vooruitgang der productie-krachten, de gestegen welst an d en de verkorting
van de noodzakelijke arbeidstijd voor de productie, komen onmetelijke
menselijke krachten vrij voor een machtige opgang van kunst en wetenschap. Daarmee wordt een tijdperk geopend van materiële en culturele
bloei, van werkelijke beschaving, die in de geschiedenis onbekend is » (p. 6) .
Merkwaardig optimisme ! Het marxisme gaat uit van een radicaal pessimisme (de erfzonde van het privaatbezit en uitbuiting) en loopt uit op een
gloeiend optimisme, dat in de geschiedenis nog « onbekend » is en factisch
wel onbekend zal blijven. Men miskent volkomen de gevallen natuur van
de mens en de wortel der begeerlijkheid in onze hebzucht. Het zal wel nooit
bereikt worden, dat arbeid een eerste levensbehoefte wordt zonder de
stimulans van privaat bezit. Verder eist een goed ontwikkelde en best
functionnerende maatschappij van nature een organische geleding, m.a.w.
differentiatie. Dit is immers de natuurlijke basis der verschillende groeperingen in de menselijke maatschappij en staat. De theorie van het « afsterven » van de staat is wel heel naïef en tegen de lijn van de historische
ontwikkeling. Dus vanuit het gezichtspunt van het historisch materialisme
valt geen afsterving van de staat te verwachten, daar de samenleving eerder
gecompliceerder wordt, juist door de rationalisering van het economischsociale leven. In Rusland vertoont dan de staat ook niet de minste neiging
om « af te sterven » ! De staat houdt nog een enorm leger van politie en
soldaten op de been en heeft de handen nog vol aan het « verdrukken » van
andersdenkende proletariërs zelfs, de Trotzkyisten !
Het voornaamste en meest principiële bezwaar tegen het duurzame van
de synthese (gesteld, dat ze ooit bereikt wordt) lijkt mij de dialectiek der
werkelijkheid zelf ! Waarom zou men bij de synthese aan een blijvende
toestand mogen denken, als heel de werkelijkheid steeds dialectisch in
beweging is ? De synthese moet haar tegendeel ook weer in zich bergen en
zo zal het paradijs ook niet bestendig kunnen zijn. Reeds Hegel deed alsof
zijn filosofie de absolute was en er nadien geen andere en betere zou kunnen
komen. De filosofen van het absolute « worden » smokkelen meestal heimelijk iets statisch in voor het z.g. eindstadium ! Dit is een grote inconsequentie. Aristoteles leerde tenminste nog de « katastrofentheorie », die
aanneemt, dat elke cultuurperiode in een bepaald stadium haar perfectie
bereikt, de uitgroei van haar « vorm », en dan vergaat om weer periodiek
ongeveer hetzelfde proces te herhalen ! De gewone communisten denken te
weinig over dit probleem na, maar misschien zouden enige pienteren willen
beweren : Inderdaad, de synthese kan ook niet blijven duren, maar wij
bereiken nooit de synthese en streven slechts naar een benadering ! Maar
dan heeft de werkelijkheid van these en antithese ook geen zin ! Van
wetmatigheid van het worden kan dan moeilijk gesproken worden, want
dan zou men het worden om het worden krijgen, en dat is tegen alle
filosofisch denken ! Men zou misschien kunnen opmerken : De synthese
wordt wel bereikt, doch niet ineens over heel de wereld, doch in verschillende tijden op verschillende plaatsen der aarde ! Eenmaal bereikt zal zij
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Uit Verleden en Heden
doo r Joh. HEESTERBEEK S.J.

Hoe gemakkelijk dwalen s'mensen gedachten naar het verleden, vooral
wanneer de eigen tijd vol is van beroering en ellende. Aantrekkelijker doemt
het verleden op waar het heden donker en benauwend is. Vindt de drang
naar geluk geen of al te schaarse voldoening in het tegenwoordige, dan
richt zij zich naar « wat eenmaal was », en vermeit zich met een ietwat
weemoedige vertedering in de voorbije tijd.
Onder de factoren, die Streuvels geleid hebben tot het schrijven van zijn
jongst verschenen boek Heule, zal stellig ook deze zo algemeen menselijke
eigenschap mede haar invloed hebben gehad 1) . Heule is een beschrijving
van hetgeen « ik zelf op mijn geboortedorp heb beleefd ». Een boek over
de prille jeugd van den groten Vlaming, over zijn vader en moeder, over
dorpsgenoten en dorpse samenleving, over feesten en jaargetijden en oude
thans verdwenen gewoonten. Met Streuvelse aanschouwelijkheid is
ook dit boek geschreven ; hoe simpel, hoe gewoon de dingen zijn waarvan
de auteur verhaalt : een meesterhand heeft ze getekend. Zij interesseren de
en raken
zij grijpen
i' n hem in het gemoed
lezer, zij
zij boeien zijn
g
J belangstelling,zij
daar dat stille verborgen heimwee naar eigen jeugd en voorbije levensjaren.
Het zijn inderdaad maar eenvoudige dingen en belevenissen, doch verteld
met een diepe, ingehouden ontroering en waar de zachte glans van een
stille glimlach over verspreid ligt.
Hoe Walcheren weer aan de zee ontrukt werd, na de verschrikkingen
van een maandenlange inundatie, is de inhoud v an den Doolaard's boek
Het verjaagde Water. 2 ) « Roman » staat er op het titelblad, doch wat de
lezer geboden wordt, heeft met een roman weinig van doen. Geen roman
doch een reportage gaf den Doolaard, en wie den Doolaard kent, weet dat
hij een boeiend en sprankelend relaas vermag te geven. Ondanks technische
gegevens en zakelijke berekeningen is Het verjaagde Water een zeer levend
geschreven boek geworden. De auteur heeft niet enkel een bewonderenswaardige proef van vakmanschap geleverd, doch meer dan dat. Welk een
ontzaggelijke arbeid hier verricht werd, wat een grandioze praestatie op
waterbouwkundig gebied hier tot stand kwam, openbaart dit boek op een
wijze die een blijvende indruk bij de lezer achterlaat. Een der grootste
gebeurtenissen uit de na-oorlogse periode : de dichting der vier grote dijkbressen, waar dag in dag uit millioenen kubieke meter water doorvloeiden
en terugstroomden, is hier door een kunstenaarshand beschreven in een
krachtig-ritmérend, stoer proza. Raak ook is de tekening der personen :
Ingenieur Hummel klein, scherp, nuchter ; Wappervaan die zijn naam
eer aandoet ; de ruwe Berend Bonkelaar, de zurige Klagemans en niet het
(1) Stijn STREUVELS, Heule, Uitg. : v. Veen, Amsterdam, 1942.
(2) A. den DOOLAARD, Het verjaagde Water, Querido' Uitg. Mij., Amsterdam, 1947.
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minst het figuurtje van Antoon Hijnssen, het verzekerings-ambtenaartje
in zijn kleinburgerlijke naïviteit en kinderlijke trots.
In zijn « Karaktertrekken der Vaderlandse Letterkunde » schreef Anthonie
Donker : «De binnenlandsche geschiedenis bevat hoofdstukken van een taaien
en soms heldhaftigen strijd tegen het gevaarlijk element, dat niet dan met
de grootste moeite aan banden gelegd werd, onder aanvoering der slijk- en
dijkheemraden, een trotsch, vroom en koppig menschenslag. Maar
hoofdstukken die in onze letterkunde zoo goed als ongeschreven gebleven
zijn... » Aan het verlangen van de Amsterdamse hoogleraar is sindsdien,
zo niet geheel, dan toch ten dele voldaan. In den Doolaard's werk Het
verjaagde Water is de jongste heldhaftige en taaie strijd tegen de zee op
een boeiende wijze weergegeven. In vele literaire werken der laatste jaren
speelt trouwens het water een belangrijker rol dan de lezer uit Donkers
« Karaktertrekken » zou kunnen opmaken.
Is het uit een soort reactie-gevoel, dat na de onderdrukking, de kleinering
en lamlegging van hetgeen er het beste en sterkste school in ons volk,
verschillende schrijvers juist de kracht en ondernemingsgeest, de moed en
onblusbare taaiheid van ons volkskarakter in hun werken aangeroerd
hebben ? Waartoe een volk in staat is : den Doolaard heeft het op machtige
wijze opengelegd in zijn boek over Walcheren ; A. van Kampen brengt ons
in kennis met de persoon van Janus Kuiper, of juister met een hele groep
van « waterlieden », waarvan Kuiper als de representatieve figuur mag
gelden. 1 ) Zijn boek bevat een reeks van reddingsverhalen, en, hoewel
eenzelfde motief zich dikwijls herhaalt, blijft de aandacht onverzwakt
levend. Een zeer knap werk, in kort-gehouden, fel-rake tekening en in een
zeer gaaf en waterhelder Nederlands. Stormnest is schriftuur van iemand,
die een zeer zuiver en fijn taalgevoel bezit tot in de toppen zijner vingers.
Dit boek is mooi en sterk en... schrijnend. De bittere nood en nimmer
aflatende armoede ; de altijd verbeten en onmenselijke strijd om het
benodigde, het allernoodzakelijkste te winnen voor vrouw en kinderen.
Een slavenleven was het bestaan dezer « helden der zee ». Neen, niet dat
ze moesten werken en hard werken, niet dat er bovenmenselijke inspanning
en moed geëist werd als er uitgevaren moest worden bij storm en orkaan
op een woedende, dolle zee om schipbreukelingen te redden, neen, dat was
niet het zwaarste ; ze konden niet anders dan gààn als er mensen in
doodsgevaar verkeerden, doch dat deze zichzelf niet ontziende, hun
leven herhaaldelijk wagende mannen afgescheept werden met een aalmoes
voor hun groot en groots werk, dat deze dapperen heel hun bestaan het
zwaarste gevecht moesten leveren met de nijpendste armoede, dat is een
schande en brandmerk geweest voor het vaderland. « Dit was het wat
zijn leven (Kuipers) vergalde, zijn dagen verzuurde. De mogelijkheid om
straks de hand te moeten ophouden voor ondersteuning. Voor zijn heroïsche
reddingen : op zijn oude dag een pensioen van honderd gulden per jaar !
Acht en zestig jaar moest deze m an worden om eindelijk voor broodsgebrek beveiligd te zijn en nog moet hij slikken de hoon die een rederij
hem aandoet als ze hem « waterklerk », het vermaardste lid van haar
(1) Anthony van KAMPEN. Stormnest, Een verhaal
A'dam, 1946.
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voor een vrije kunst (lees : een kunst die zich om God noch gebod
bekommert) . Daargelaten de onmogelijke fictie in dit boek : een vader
die, beurtelings laf en gehuicheld, zijn vulgair en onbeheerst gemoedsleven
en geprikkeld extremisme neerschrijft om dit levensrelaas aan zijn pasgehuwde dochter te geven, verloopt het verhaal al te zeer in breedsprakige
en op den duur hypervervelende zogenaamde uiteenzettingen en verklaringen. (Alles tot meer geluk voor de pasgehuwde) . Natuurlijk rijst deze
held van het boek ver boven zijn omgeving, die uit niet veel anders bestaat
dan huichelaars of onbenulligen. Een werk waaruit een kleinzielige haat
spreekt tegen godsdienst en kerk. Het blijve beter ongelezen.
Naar « de grijze oudheid » verplaatst ons het laatste boek van Theun de
Vries. Roman uit de Babylonische voortijd is de ondertitel. 1 ) « De in deze
roman te boek gestelde geschiedenissen van Urukagina, een der eerste
hervormers die de historie kent, spelen zich af in de landschappen Shumer
en Akkad, het zuidelijke deel van het oude Mesopotamië, tussen Eufraat en
Tigris, dat thans deel uitmaakt van de staat Irak. De gebeurtenissen vullen
een tijdruimte, die omstreeks 2670 voor onze jaartelling ligt... » (Aldus in
de « Toelichting ») . Een kaart verduidelijkt de situatie. Een boek van een
bijna 700 kleingedrukte pagina's. Onwillekeurig krijgt de lezer bewondering
voor zulk een arbeid, nog daargelaten de voorstudie, die de auteur zich
heeft moeten getroosten. Eens te meer ook : bewondering voor het vakmanschap en de schrijfvaardigheid van de Vries : want
hoe men over het
boek qua roman moge oordelen
de auteur heeft zich ook hier als een
buitengewoon begaafd schrijver doen kennen. Wat de Vries ertoe gebracht
heeft deze oude stof ter hand te nemen, is niet moeilijk te gissen. Urukagina
is een man, die opkomt voor het verdrukte volk. Zelf heeft hij geleefd als
een dienstbare, heeft het harde leven van den volksman, zonder recht en
genadeloos overgeleverd aan zijn heersers, aan den lijve ondervonden. Van
de laagste trap opgekomen en steeds hoger stijgend heeft hij tenslotte de
absolute macht in handen en neemt maatregelen en besluiten om de verdrukking te doen eindigen ; om zijn volk op te heffen en ruggegraat te
geven, zodat het niet meer als een willoze kudde zich laat ringeloren. De
tegenstanders zijn echter machtiger en sluwer, en Urukagina wordt gedood.
Toch : het zaad is gestrooid.
De Vries heeft zich wonderwel ingedacht en ingeleefd in de gedachten en
levenssfeer dezer oude stammen. Rustig en zeker gaat het verhaal verder, in
een schone beschrijving van land en bewoners, van voorvaderlijke gewoonten
en oude tradities. Sla de wolven, herder, is een machtig werk. Een prachtige
verbeelding en weergave van een zeldzame episode uit de oudheid. Ook
door dit werk heeft Theun de Vries zich getoond als een der meest begaafde
romanciers van onze tijd en ons land.
Het was te voorzien, dat er veel navraag zou zijn als de auteur van

« Hollands glorie » een nieuw werk op de literaire markt zou brengen.
Zelden is in Nederland een boek zulk een hartelijke ontvangst ten deel
gevallen als de glorieuze beschrijving van Hollands sleepdienst. Ongetwijfeld
(1) Theun de VRIES, Sla de wolven, herder. Uitg. van Loghum Slaterus, Amsterdam, 1946.
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heeft opgemaakt wie er bedoeld wordt.
Met groot interesse wordt
uitgezien naar de volgende delen. Gaat het werk in deze strakke lijn door,
dan zal onze letterkunde met een zeer opmerkelijk kunstwerk verrijkt
worden.
Als een schrijver van grote productiviteit openbaart zich Evert Zandstra.
Na zijn prachtig debuut met Het Klotsende Meer,
zonder twijfel een
meesterwerk
schonk zijn vruchtbare pen ons een reeks verdienstelijke
romans. Dat de auteur niet stilgezeten heeft in de oorlogsjaren, is wel
gebleken. De onderduikersperiode heeft ons o.a. met zijn prachtig boek
De Vogelvriend begiftigd. Als jongste werk van Zandstra ligt De Stem van
de Zee voor ons, « geboren uit de hunkering voor de afgesloten duinen en
de zee. » 1 ) Een kreet om vrijheid. Het is de geschiedenis van een jongen
schilder, Randwijk, die zich teruggetrokken heeft in de duinen, om zijn
schildersdroom : de zee in al haar veranderlijkheid op zijn doeken weer te
geven, te kunnen realiseren. Het wordt een hevige strijd in hemzelf als hij
telkens ervaren moet, machteloos of tenminste te zwak te zijn in de weergave
der grootheid van de oceaan. Deze depressie, immer sterker geworden door
zijn afzondering, putten hem geestelijk uit, bedreigen hem met ondergang.
Tot Arja in zijn leven verschijnt en hem zelfvertrouwen en vertrouwen in
de mensen weet te hergeven. Een mooi thema, doch dat al te zwak verbeeld
en daardoor moeilijk aanvaardbaar is. Er heerst in deze roman een mentaliteit die vele hedendaagse romans eigen is, een vrijwel a-morele levenshouding. Er staat geen onvertogen woord in dit boek, doch de levensopvatting der personen is puur heidens. Een gedachte aan iets hogers schijnt
hen ten enenmale vreemd. Dat zij zich op een bepaald moment aan elkaar
geven, wordt als vanzelfsprekend beschouwd, even gewoon als een wandeling
in de duinen. Het is deze mentaliteit, die zo vele romans vergiftigt. Het
kwaad wordt hier niet meer als kwaad beschouwd. En daarmede heeft de
kunstenaar zich ook een rijke mijn van tragiek en spanning afgesloten.
Hetgeen Claudel gezegd heeft van het drama, geldt daarom ook in hoge
mate van vele moderne romankunst : « Dans un monde ou vous ne connaissez pas le oui et le non de rien, ou il n'y a pas de loi morale et intellectuelle,
ou toute chose est permise, ou il n'y a rien à espérer et rien à perdre, ou le
mal n'apporte pas de punition et le bien pas de récompense, dans un tel
monde il n'y a pas de drame parce qu'il n'y a pas de lutte, et il n'y a pas
de lutte parce qu'il n'y a rien qui en vaille la peine. » 2 )
Aan dit euvel lijdt ook Zandstra's Stem van de Zee, en de prachtige
verbeeldingen van het Hollandse duinlandschap kunnen deze leegte niet
goedmaken. Zeer jammer, want een kunstenaar is Zandstra, die een fijn
zintuig blijkt te bezitten voor de schoonheid der vaderlandse natuur en
deze in verrassend-frisse taal weet te verwoorden. In dit opzicht staat hij
zeker in de voorste linie onzer hedendaagse auteurs.

(1) Evert ZANDSTRA. De Stem van de Zee. Uitg. Leopold. Den Haag, 1947.
(2) Wladimir WEIDLE, Lee abeilles d'Ariatée, blz. 249.
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Eine national-padagogische - Erorterung ». Het is - interesDeutschenhasses.
sant Schelers opvattingen met die van De Reynold te vergelijken. Er bestaat
ondanks alle verschil in formulering een zekere overeenstemming in hun
uitspraken. Volgens Scheler is de wereld door Duitsland uit het paradijs
verjaagd, het paradijs van haar rustige ongestoordheid en haar onaantastbaar geachte zekerheden. Het Duitse volk stelt zich nimmer tevreden
met een eenmaal bereikt resultaat, maar telkens stelt het de vitale kwesties
opnieuw aan de orde. De Duitser beleeft een vreugde aan de arbeid, zoals
geen enkel ander volk. Scheler staat allerminst critiekloos, hoewel uiteraard
sympathiek, tegenover het Deutschtum: Het tijdvak 1870-1914 vindt weinig
genade in zijn ogen ; hij acht het alles behalve klassiek, maar een « herbe
Notwendigkeit ». Hij is zich tot op zekere hoogte de gespletenheid van
de Duitser bewust ; hij weet, dat het « Tweede Rijk », cultureel gesproken,
nog maar in zijn kinderschoenen staat ; hem is de antithese PruisenOostenrijk (beide in de ruimste zin van het woord) niet ontgaan. Zijn
katholieke landgenoten van zijn tijd verwijt hij speciaal, dat zij in onvoldoende mate de meer « maria-hafte Ziige » van de cultuur tot ontplooiing
hebben gebracht.
Niet lang geleden heeft ook een Nederlander de Duitsers in hun zwarte
ziel gekeken. L. J. M. Feber gaf in 1946 bij « Het Spectrum » een boek
uit, « Van Herren en Herrenvolk » geheten, waarin hij de oorzaken van de
Duitse superioriteitswaanzin tracht op te sporen. Zijn boek was reeds enige
jaren geleden geschreven, maar om begrijpelijke redenen kon het eerst na
de bevrijding gedrukt worden. Het lijkt me, dat dit beter niet had kunnen
gebeuren. Met een variatie op de Lamartine's gezegde naar aanleiding van
Victor Hugo's Les Chátiments verzucht men na lezing onwillekeurig : « 160
pages de haine, c'est trop ! » Het boek is een eentonig requisitoir van
Duitslands geestelijke afdwalingen sinds Kant zonder een enkele poging tot
een geestelijk benaderen, iets waartoe een cultuurmens toch in staat
zou moeten worden geacht. Het is allemaal schaduw en geen straaltje licht.
De terminologie is lichtelijk arrogant en wekt op de duur spontaan gevoelens
van recalcitrantie bij ons op : het zijn steeds maar Asenzonen, Feldwebel
en barbaren, die onze oren doen tuiten. Het beeld, dat Feber v an de
Duitse cultuur der laatste anderhalve eeuw ontworpen heeft in sonore
volzinnen en met veel vertoon v an geleer dheid, is ontstellend eenzijdig en
daarom onjuist. Onbewust stelt hij tegenover Duitse ontsporingen, die
wij erke nn en dat volmondig voor het grijpen liggen, het ideaal van
een « zuivere » cultuur. Maar waar ter wereld wordt dit zuivere type verwerkelijkt of zelfs maar redelijk benaderd ? Zou men, op deze wijze te
werk gaande, niet evengoed de Fransman in zijn geestelijk hemd kunnen
zetten ? Of de correcte Engelsm an ? Het is wel eens geda an , en ik geloof,
met meer smaak en overtuigingskracht dan in dit boek van Feber de

Duitser nu ontmaskerd is. Van de Engelsen, maar vooral van de Fransen,
voor wier cultuur Feber, zoals men tussen de regels kan doorlezen, een
mateloze bewondering heeft, had de schrijver wel wat meer de onvolprezen
gave van de « mesure » kunnen leren. Hij had bij schrijvers als De Reynold
en Belloc, die objectiviteit aan historisch inzicht en onderscheidingsvermogen paren, in de leer moeten gaan. « Van Herren en Herrenkultuur » is
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waarnemen bij de Fransen, die zich zonder blikken of blozen voor de
« milites Christi » uitgaven in hun strijd tegen de krijgsscharen van Wodan.
De Duitsers lieten zich dat natuurlijk niet gezegd en weerden zich met
lijvige banden. De strijd Baudrillart-Pfeilschifter was een beschamend duel
voor het christelijke geweten van Europa. Hij getuigde, hoe kortzichtig
wetenschappelijke mensen kunnen worden, zodra zij zich door nationale
hartstochten laten opzwepen ; hij getuigde bovendien van weinig christendom.
Thans zijn het sommige Slavische auteurs, die een greep naar de macht
doen. Zelfs de werken van zeer hoogstaande schrijvers, zoals Nikolaj
B erd j aj ew en Helen Iswolsky 1, van wie men beter zou verwachten, zijn in
sommige van hun uitlatingen van een overspannen patriotisme niet geheel
vrij te pleiten. Voor hen is Dostojewsky de profetische figuur, zoals Goethe
dit was voor de Germaanse anthropologen van het type Spengler. De verdiensten van de Russische emigranten-literatuur zijn zeer groot, al ware
het slechts hierom, dat zij in het Westen steeds weer het grote onderscheid
tussen het bolsjewisme en het Russische volk hebben benadrukt. En zo
groot als hun afkeer van het eerste is, zo groot is hun liefde tot het tweede.
Kan het anders op vreemde bodem ? Vormt een balling zich niet steeds
een geïdealiseerd beeld van zijn vaderland
Het vertrouwen van de Russische emigrant in de « Russische mens » is
door alles heen ongeschokt gebleven. Met veel argumenten verdedigen zij
de these, dat de Rus onder het slavenjuk van de Tartaren, de Czaren en
de Revolutie zich zelf nog steeds niet heeft kunnen vinden ; dat het Stalinisme misschien voor hem de grote loutering zal zijn, waaraan hij moet
worden onderworpen, vooraleer hij, definitief bevrijd van terreur en slavernij, zijn grootse zending zal kunnen beginnen voor de gehele wereld.
Zolang deze these van een vals mysticisme gespeend blijft, zit er iets aannemelijks en aantrekkelijks in. Dit is helaas niet altijd het geval. Want zonder
het met even zovele woorden te formuleren suggereren ook serieuze
Slavische auteurs de gedachte, dat we ons de komende Russische mens niet
groots en heerlijk genoeg kunnen voorstellen. Met Dostojewsky gebruiken
zij graag in dit verband de term « al-mens », een bedenkelijke variatie van
de Germaanse « Uebermensch ». Want de komende Slavische mens moge
nog zo verschillend zijn van de Russische communist of imperialist, hij
zal in ieder geval een gevallen zoon van Adam zijn en daarom een doodordinair mens, zoals wij allen. Laten we ons niet het slachtoffer maken van
overspannen verwachtingen en een zekere cultuur-moeheid. Dit gevaar is,
vooral onder de intellectuelen, niet geheel denkbeeldig, want onder hen
bestaat inderdaad de sterke bekoring van een ignorante en ongemotiveerde
Russophilie. Het dreigende conflict Oost-West willen we graag vanuit een
ruimhartiger standpunt benaderen dan het krantenbericht van de Associated
Press, maar het zou wel eens kunnen gebeuren, dat het ons vergaat als de
Fransen, die in 1870 uit hun door Madame de Staël verwekte hypnose
plotseling ontwaakten, toen ze de Pruisische legers op hun land zagen
afstormen, terwijl ze aan de overzijde van de Rijn tot dan toe slechts
dichters en denkers aanwezig hadden verondersteld.
1. Helen ISWOLSKY : De Russische Ziel. Sheed & Ward, Brussel - Dekker & Van de
Vegt N.V., Nijmegen-Utrecht, 1946.
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Unesco,
Wijsbegeerte en Humanistische Vorming
door Jean-Jacques MAYOUX 1

1. Vóór de wereldoorlog waren velen, die belangstelden in de cultuur,
geneigd haar verval te constateren, althans als aanstaande te voorspellen ;
de samenkomsten door het Instituut voor Intellectuele Samenwerking
belegd laten, ondanks hun salonatmosfeer, deze vrees doorschemeren. Velen
van deze talentvolle mannen bleven aan de oppervlakte : zij vreesden voor het
verval der cultuur, omdat ondanks de vooruitgang der opvoeding de massa
haar belangstelling ervoor verloor, omdat de groep der elite kleiner werd,
en zelfs in die groep minder en minder mensen waarlijke en relatief volwaardige humanisten waren. Zij dachten aan het gevaar, dat de cultuur
bedreigde.
Wat het reeds voltrokken verval der cultuur kenschetst, is het feit, dat
de verdedigers zelf haar zel den beschouwen als dynamische kracht, en dat
zij zich bij het vaststellen van de groeiende scheiding tussen cultuur en
gemeenschap ongerust maken over de cultuur en niet over de gemeenschap.
Zij denken er niet aan, dat door gebrek aan cultuur de gemeenschap, het
mensdom, in gevaar verkeert.
2. De humanisten uit de Renaissance waren echt mannen van de daad.
Zelfs voor een filosoof als Montaigne, die afzijdig lijkt van het leven, zijn
de Ouden wezenlijk een licht voor het huidig leven en een gids voor de
daad. Plutarchus is het handboek bij uitstek voor de krijgs- en staatsman.
De Frans-Engelse Encyclopedisten der 18de eeuw hebben eveneens rechtstreeks op de mensen ingewerkt, en hebben zulk een sterke beweging
ontketend, dat zij nu nog voortduurt. Maar deze schijnt zich minder en
minder te inspireren aan de bronnen der gedachte. Heden ten dage, en
dat sinds de eerste moderne dictator Napoleon, wekken de « Intellectuelen »
het wantrouwen der politici, omdat hun instemming zelden zonder critisch
voorbehoud is en zelden vrij van minachting voor mensen uit de praktijk.
Zij zijn teruggedrongen naar de specialisatie, door haar veranderd, en
hebben zich teruggetrokken in het verleden als een toevluchtsoord, dat
hen scheidt van de toekomst. De opvoeding ondervindt de terugslag, zowel
van deze gesteldheid bij de opvoeders, als van de aanmatiging tegenover
hen, die uitgaat van een technische, materialistische en commerciële
beschaving. Wat de kinderen leren, dient veelal de volwassenen tot niets
meer, en vele jongelui beschouwen de opvoeding nog slechts als een voorbereiding tot examens, die de weg naar een beroep banen. De leraren hebben
nog liefhebberij voor hetgeen zij onderwijzen ; maar dikwijls zijn zij zich
1. Jean-Jacques Mayoux, die deze informatie voor ons tijdschrift schreef,
Directeur de la Section de Philosophie et des Humanités ».
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nauwelijks bewust, aan wie zij onderwijs geven en waarin hun wezenlijke
taak van voorbereiding en vorming bestaat. Het naïeve onderscheid tussen
geestesvorming en karaktervorming, naar gelang de aard van de landen,
wordt het een of het ander als belangrijker beschouwd , toont hoezeer
de mens en de cultuur verbrokkeld zijn. De specialisatie enerzijds, de
invloed van economische krachten op leraar en leerling anderzijds, hebben
alles onvruchtbaar gemaakt en met onmacht geslagen. Het humanistisch
onderwijs der scholen is niet meer in overeenstemming met het leven.
3. Het ergste is, dat dit gebeurde op het ogenblik, dat er ontdekkingen
gedaan werden omtrent de mens, zoals door Freud en door Jung, die
aantoonden, hoezeer de mens verschilde van het beeld, dat de physiologie
en de economie ervan maakten ; hoezeer hij de speelbal is van zichzelf en
van zijn voorouders, veel meer dan van de uiterlijke omstandigheden ;
in welke mate hij zijn conflicten « construeert » door het onsamenhangende
van zijn natuur en de onrust van zijn wezen. Blijkbaar bezit hij zichzelf
minder dan ooit naarmate hij gevaarlijker is voor zichzelf, naarmate zijn
onbegrepen en onbeheerste instincten over grotere krachten buiten hem
beschikken. « Het is tijd. » zei President Roosevelt voor zijn dood, « de
wetenschap der menselijke verhoudingen te gaan beoefenen. » Het is tijd
om terug te keren tot de bronnen der actie, in één woord om te filosoferen,
niet meer op het elitepeil, maar op het peil van het gezond verstand, dat,
zei Descartes
« het meest verspreide ding ter wereld is, » maar —
moet men er ook aan toevoegen
het minst gebruikte.
4. Het is goed, dat in zulke omstandigheden de Verenigde Naties blijk
hebben gegeven van realiteitszin en dat zij, zich bekommerend over de middelen om de vrede te redden, beroep hebben willen doen op de geest, niet
beschouwd als een doel, maar als een middel, als verantwoordelijk. De
Unesco is opgericht om die verantwoordelijkheid weer te wekken en de
gepaste middelen te leveren om opvoeding, wetenschap en cultuur
te helpen niet zichzelf te handhaven, maar de mensen te dienen. Deze
positie is gezond, omdat zij dynamisch is en niet statisch. Wat kan de
Unesco doen om de cultuur haar leven en kracht terug te geven ? Zeker
kan zij, volgens het reeds al te vertrouwd geraakte vocabularium, co6rdineren, aanmoedigen, en aansporen. Zij kan helpen bij het oprichten of
versterken van internationale organisaties voor specialisten of groepen van
specialisten. Zij kan wegen openstellen. Zij kan zelfs, als het natuurlijk
wantrouwen voldoende geluwd is, hen ondersteunen. Door haar toedoen
kunnen misschien geleerde bibliographieën verschijnen, geleerden een beurs
ontvangen en talrijke uitwisselingen plaats hebben, en kan de intellectuele
arbeid in een meer internationale sfeer geschieden. Het feit, dat er een
internationale bescherming der cultuur bestaat, zal van zelf goed en bevorderlijk zijn.
Maar de Unesco kan veel meer. Zij kan een nieuwe inspiratie geven aan
de culturele studies, zij kan de stoot geven voor een nieuw humanisme.
Het oude, of het nu in het Westen of in China thuishoorde, was altijd
beperkt tot zijn land. De Unesco kan als centraal motief van het nieuw
humanisme het streven richten naar een wereldgemeenschap. Zij kan juist
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Daar, zoals elders, zoekt de Unesco het doel en de middelen te bepalen,
te organiseren en te helpen op alle mogelijke wijzen, maar zij wil niet de
uitvoering op zich nemen. Alleen in wanhopige gevallen zal zij met trots
de laatste toevlucht zijn. Uit haar wezen volgt, dat zij altijd door persoonlijk contact haar invloed wil uitoefenen. En daarom moet heel haar wezen
steeds bezield zijn met een nieuwe gloed.

Nabeschouwingen
door J. W. KEMPER S.J

Gaarne ga ik in op de uitnodiging der redactie van Streven, een
commentaar te geven op bovenstaand stuk, dat in grote lijnen uiteenzet
wat de opvattingen zijn van Unesco over opvoeding. Eerst dient echter
vooraf te gaan een schets van het ontstaan van dit lichaam met een korte
beschrijving der organisatie.

Ontstaan der Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation) .
In November 1945 legden de regeringen der geallieerde volkeren de
grondslag voor de Unesco met de bedoeling, voor een ieder te verzekeren
« de mogelijkheid tot opvoeding, het vrij nasporen der objectieve waarheid
en vrije uitwisseling van ideeën en wetenschappelijke kennis » en verder
« om verbindingen te leggen tussen de volken tot beter onderling begrip en
tot een nauwkeuriger en juister kennis van elkanders gewoonten. »
Nader wordt gepreciseerd, dat de Stichting hoopt « door samenwerking
van alle volkeren der aarde op het gebied van opvoeding, wetenschap en
cultuur internationale vrede en algemene voorspoed te bevorderen ». In
November en December 1946 heeft in Parijs, waar het Bureau gevestigd
is, de eerste jaarlijkse conferentie van alle deelnemende staten plaats gehad,
in November en December 1947 is in Mexico City de tweede jaarlijkse
samenkomst gehouden (6 Nov. tot 3 Dec.) .
In het « interim report » lopend tot Juli 1947 (zie Unesco Monitor van
Oct. 194 7) wordt verslag gegeven van de eerste algemene zitting en van de
werkzaamheden van de Directeur Generaal en zijn staf. Aangaande de
eerste zitting vinden we vermeld, dat 500 afgevaardigden, adviseurs en
waarnemers er aan hebben deel genomen. Dezen behoorden tot 47 staten,
waarvan 31 staten leden der Unesco. De hoofdtaak van deze leden, na
verkiezing der 18 leden van de « Executive Board », was het vaststellen
van een program in overeenstemming met de algemene beginselen, in de
stichtingsoorkonde omschreven, en het opmaken van een begroting tot
financiering van het te verrichten werk. Deze eerste begroting beliep de
som van 6.950.000 dollar voor het eerste jaar.
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Het programma, dat op de eerste zitting werd samengesteld, bevat ten
eerste vier grote projecten, ten tweede speciale plannen, meer algemeen
geformuleerd, en ten derde bizondere, juist omschreven taken voor de
Unesco.
De vier grote projecten zijn : 1. Herstel van opvoeding, wetenschap en
cultuur in verwoeste gebieden. 2. Elementaire opvoeding, o.a. bestrijding
van analfabetisme over de gehele wereld. 3. Bevordering van internationaal
begrip. 4. Het Amazone-project : een verkenning van het Amazone-gebied
met alle hulpmiddelen der moderne wetenschap.
Van de tweede categorie vermelden wij uit de vele programpunten :
film, radio en pers, wijsbegeerte en humanistische opvoeding. Van de derde :
vertalingen der klassieke schrijvers, studiebeurzen en internationale laboratoria en musea. Ook behoort hierbij : de overname van de taak, die vroeger
was toevertrouwd aan het Instituut voor intellectuele Samenwerking.
Overigens is de betekenis van het programma, als zijnde zeer algemeen en
vaag, moeilijk te beoordelen. Op enkele punten
humanistische opvoeding
en vertalingen
waarvan een meer gedetailleerde omschrijving wordt
gegeven, zullen wij in het volgende terugkomen.

Overzicht van « Unesco, wijsbegeerte en humanistische vorming ».
In de eerste drie paragrafen wordt een diagnose gesteld van de opvoeding,
zoals de scholen van algemeen vormend onderwijs die geven als voorbereiding voor hogere studie. Gesteld wordt, dat hier een verval, een
achteruitgang bestaat. Als hoofdreden v an dit verval ziet men : de algemene
achteruitgang der cultuur (§ i) . Maar dit verval dient men eerder zo te
zien, dat de cultuur geen vat meer heeft op de massa, zelf ontkracht is.
In § 2 wordt gevraagd naar de oorzaken van het verval. De opvoeding,
zo wordt gezegd, is niet meer een levende, werkende kracht in de maatschappij. De schuld ligt gedeeltelijk bij de opvoeders, die zich hun taak
niet bewust zijn, die niet de eenheid van onderwijs en opvoeding beseffen.
Maar ook ligt de fout in het wantrouwen der politici en de minachting van
de mannen der praktijk. Daardoor komt het onderwijs los te staan van
het leven.
In § 3 vinden we plotseling vermeld de psychologische ontdekkingen der
modernen, Jung en Freud, etc. Blijkbaar is de bedoeling, dat de opvoeders
de resultaten dezer nieuwe wetenschap zouden moeten gebruiken voor het
ontwerpen van een nieuw opvoedings- en onderwijssysteem.
In het volgende (§ - 4) wordt gezegd, wat de Unesco te doen staat. De
opvoeding wordt hierbij niet beschouwd als doel, maar als middel om het
mensdom te dienen. Behalve kleine steun, die hier en daar gegeven zou
kunnen worden, stelt men voor : een nieuw humanisme te scheppen, niet
meer beperkt zoals vroeger, maar mondiaal gezien, berustend op de eenheid
van het mensdom.
Bespreking.
Onderwijs en opvoeding zijn krachtens haar aard gericht op de ontwikkeling der menselijke vermogens van de personen. Zij moeten dienstbaar
gemaakt worden aan de vervolmaking van de menselijke geest in de volste
zin des woords, met dien verstande, dat de jeugdige personen voorbereid
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worden om hun plaats waard te zijn in deze moderne maatschappij. Vervolmaking van de menselijke geest mag echter èn in het belang der personen
èn in het belang der maatschappij nooit en nimmer losgemaakt worden
van de verhouding tot God en godsdienst. Voor de gelovigen immers
deze gedachte is waarlijk ecumenisch is God transcendent. Met nietgelovige humanisten is samenspreking mogelijk, met anti-godsdienstige
natuurlijk niet, daar zij uitdrukkelijk uitsluiten, wat wij formeel insluiten.
Zeker, men kan in de bestaande opleidingssystemen een nieuwe factor
inschakelen, meer de aandacht op nieuwe punten vestigen : het begrip der
menselijke gemeenschap, welke de hele wereld omspant. Het scheppen van
een « nouvel humanisme », dat eenvormig zou zijn voor de gehele wereld
lijkt echter te hoog gegrepen. Natuurlijk : het is een lofwaardige gedachte
de strijd op te nemen tegen de schadelijke invloed van bekrompenheid, die
vooral de grote naties bedreigt, daar bij hen slechts een kleine élite meertalig is en zodoende slechts weinigen de soepelheid van geest kunnen
verwerven, nodig om zich persoonlijk in te denken en in te voelen in de
sfeer van vreemde volkeren. Evengoed als federalistisch denkende mensen
bereid zijn offers te brengen voor de gemeenschap om de vruchten weer van
de gemeenschap te winnen, zo moet de jeugd moeite leren doen, zich leren
inspannen om het vreemde te begrijpen en zo weer zichzelf te verrijken.
Zonder te veel af te dingen op het belang der voorgestelde vertalingen
en het beperkte nut erv an erkennende, willen we toch onze voorkeur te
kennen geven voor het beoefenen der vreemde talen, zoals het in de kleinere
landen van West- en Noord-Europa en in Zwitserland b.v. geschiedt. Op
dit terrein zijn zij de groten voor. Met de kennis der vreemde talen wordt
begrip aangekweekt voor anderm ans opvattingen, waardering der grote
tradities van vreemden, het besef dikwijls van gemeenschappelijke afstamming. Vertaling is, hierbij vergeleken, een lapmiddel : en dit geldt in
sterkere mate van toeristenbezoek.
De klassiek-humanistische scholen hebben hier een ereplicht. De soepelheid van geest, l'esprit de finesse, die door inleving in de antieken kan
worden verkregen, is een training om gemakkelijker de minder grote afstand
te overbruggen, die het ene moderne volk van het andere scheidt. Dit kan
ook op de niet-klassiek humanistische scholen worden toegepast. We denken
hier aan het bekende gezegde van Ant. Meillet : « les grandes langues
modernes de civilisation ont été faconnées par des élites intellectuelles qui
les enrichissent depuis de longues générations. Chacune d'elles a son originalité : acquérir une de ces langues, c'est prendre sa part du somptueux
héritage d'une vieille famille. »
Zulk een soepel invoelen verzwakt niet de waardering voor het eigene,
veeleer versterkt het vaak deze waardering.

Freud en Jung.
Voor de onverwachte invoering en opvoering v an deze grootmeesters der
moderne psychologie, die ons bevreemdt in een studie over « philosophie »
en « humanités, » menen wij een aannemelijke verklaring gevonden te
hebben. Wij merken op, dat de Directeur van Unesco niemand minder is
dan de bekende bioloog Dr. Juli an Huxley, kleinzoon van de beroemde
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Thomas Huxley, die in zijn tijd met Darwin een pionier was op natuurwetenschappelijk terrein. Julian Huxley beweegt zich ook op economisch
en sociaal gebied en behoort tot de « brain trust » van de B. B. C. Dr
Huxley nu is « hum anist ». De vooruitg ang der wetenschap zal het
mensdom, meent hij, zover brengen, dat het los raakt van alle gedachten
aan het bovennatuurlijke. Newton, zo redeneert deze ietwat te vlotte
philosoof, schakelde God uit als beweegkracht, Darwin maakte God overbodig als bewerker der levens-ontwikkeling en tenslotte zullen de wetten
der moderne psychologie (hier hebben we Freud en Jung ! ) in de plaats
treden van den God der openbaring en inspiratie.
Duidelijk treden dus in § 3 de persoonlijke opvattingen van de Directeur
Generaal naar voren, welke blijkbaar worden gedeeld door de Directeur
van de afdeling wijsbegeerte en opvoeding.
Wij willen slechts wijzen op de tegenspraak die erin ligt : enerzijds de
resultaten van Newton, Darwin en Freud als definitief te beschouwen
(immers plaatsvervangend voor « verouderde theologische opvattingen »)
anderzijds te geloven in een gestadige vooruitgang der mensheid boven dit
drietal uit. Evengoed als vroegere natuurkundigen, biologen en psychologen
hoe vakkundig ook achterhaald zijn en voorbijgestreefd door
opvolgers, ook aan Dr. Huxley bekend, zo zal het ook gaan met de latere
grootheden.
Wij kunnen dan ook niet inzien, waarom Dr Huxley niet voorzichtiger
is in zijn conclusie, ook van zijn eigen standpunt uit geredeneerd
dat de « verouderde theologische opvattingen » van de baan zijn.

Verdere bezwaren.
opvattingen
of onwijsgerige
Behalve dit bezwaar tegen de wijsgerige
van de Directeur zijn er nog enige punten, die ter sprake zijn gekomen
in het zeer lezenswaardige artikel van R. Bosc : l'Unesco, craintes et
espoirs » in de Etudes van Maart 1947. Hieraan heb ik de gegevens over
Dr. Huxley ontleend. Hij wijst erop dat de afgevaardigden naar de Unescovergaderingen worden aangewezen door de regeringen. In landen, waar geen
volksvertegenwoordiging zorgzaam toeziet op een juiste en evenredige
afvaardiging en waar achteraf geen kritiek mogelijk is op de houding van
vertegenwoordigers, kan het gebeuren dat er personen zetelen, die niet in
werkelijkheid een beeld geven van de opvattingen hunner volken. Dat zal
in onze beide landen niet het geval zijn, anders bemoeit zich de Kamer
of de publieke opinie ermee, maar wat te zeggen van anders geregeerde
landen ? Uit het verslag van R. Bosc maken we op, dat, om het zacht te
zeggen, het optimum niet is bereikt. Toch zal het vertrouwen der mensheid
slechts geschonken worden aan een echt representatieve Unesco, spiegel der
mensheid zelf, niet aan een maakwerk. Dit is zo vanzelfsprekend dat de
leiders van dit lichaam zelf, mannen van begrip en wijsheid, zeer zeker in
een belangeloos streven naar de vooruitgang der mensheid hun best zullen
doen om de Unesco aldus in de goede richting te stuwen.
Nog wordt opgemerkt, dat van de 44 geallieerde landen, die de stichtingsoorkonde van 1945 tekenden, verscheidene afwezig waren. Slechts 31 landen
waren te Parijs als leden aanwezig. Rusland wilde niet meedoen. En verder
zijn meer belangrijke landen afwezig gebleven. Tenslotte zij opgemerkt,
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dat de Unesco slechts een bijdrage kan leveren tot de wereldvrede door de
sfeer te verbeteren, maar dat zij nooit de wortel van het kwaad kan aantasten, nooit de oorzaken der oorlogen kan wegnemen, zelfs niet de subjectieve geestesgesteldheid der volkeren kan verbeteren, die immers de
voedingsbodem is der oorlogspropaganda ; laat staan dat zij uit de
menselijke geest de primitieve instincten zoals de : amor habendi zou
kunnen wegnemen. Onze gedachten worden wèl somber bij deze beschouwing
der E van Education ; hoeveel erger zou het geweest zijn als we de U van
United hadden genomen !
Hoop en vrees. Natuurlijk blijft men hopen, dat hier iets groots in het
belang der mensheid zal verricht worden. Men blijft echter vrezen, indien
een systematische uitsluiting of bestrijding van God en godsdienst op het
program zou staan. Dan immers zou het grootste deel der mensen afkerig
of althans onverschillig blijven tegenover deze groots opgezette poging.
Misschien echter doen wij de organisatoren onrecht door de veronderstelling
dat zij de praktische zin zouden missen om dit zelf in te zien.

Bevolkingsverdeling en Bevolkingsbeweging
in Belgie
door J. De MEY S.J.

Een van de belangrijkste vraa gstØen, die de demographie in samenwerking met de geopolitiek heeft ontdekt, is dat van de levensruimte, de
bevolkingsverspreiding en de bevolkingsbeweging in een land. In welke
demographische « blokken » België is ingedeeld, welk verband er bestaat
tussen het demographisch karakter van een streek en haar economische
mogelijkheden, wordt uitvoerig onderzocht in een proefschrift 1 waarop
C. Mertens S.J. onlangs tot doctor promoveerde aan de School voor politieke en sociale Wetenschappen te Leuven. Het leek ons niet ongewenst
deze sobere en zeer verzorgde demographische beschrijving aan de lezers
van dit Tijdschrift voor te stellen. Verscheidene economische en sociale
problemen worden immers in deze studie van uit een oorspronkelijk standpunt gezien en beh an deld.
Niettegenstaande de grote bevolkingsdichtheid van België kennen we niet
de ontzettende concentraties, die aan sommige naburige landen zware
problemen stellen ; de 8.300.000 mensen zijn over de 30.000 Km 2 van het
Belgisch grondgebied zeer harmonisch verdeeld. De uitgestrekte bossen
van Hoog-België in het Z.O., de vlakke hei in het Noorden, de Schelde- en
Zeepolders in het Noorden en in het Westen mogen niet « vides d'humanité »
genoemd worden, maar zijn toch zo dun bevolkt, dat ze als grenzen van een
demographische eenheid kunnen worden beschouwd. Van uit Quiévrain en
Wervik ga an er twee dicht bevolkte banden : de stedenstraat langs Leie en
Schelde (Kortrijk, Gent, Antwerpen,) en de industriële sikkel van Wallonië
(Bergen, Charleroi, Luik). Daartussen ligt Brussel, dat met zijn omgeving
het demographisch zwaartepunt is van België, maar tevens de wonde plek
in een levend land.
In tegenstelling met vele pessimistische uitlatingen volgens dewelke twee
derde van de totale bevolking in de stad zou wonen, meent de schrijver
te mogen handhaven, dat slechts 48 % tot de stedelijke bevolking kan
worden gerekend. Trouwens, de statistieken leren ons, dat 40 % van de
bevolking verblijft in gemeenten, die minder dan 5.000 inwoners tellen.
Als men daarbij bedenkt, dat in 1930 slechts 9 % van de bewoners der
Brusselse agglomeratie, 4 % der Antwerpse, 1,5 % der Luikse en minder
dan 1 % der Gentse het plurifamiliale appartement betrok, mag men
gerust aannemen, dat deze dichte bevolking toch een betrekkelijk brede
levensruimte kent.
1. C. MERTENS B.J., La Répartition de la Population sur le territoire Belge. Société
d'Etudes morales, sociales et juridiques, Leuven, 302 blz., Fr. 150.
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Het kenmerkende v an de demographische toestand in België is dus niet
zozeer de grote dichtheid der bevolking, maar wel de verspreiding van die
dichte bevolking : de gemeenten met 100 tot 700 inwoners per KØ 2 beslaan
meer dan de helft van de totale oppervlakte ; en de harmonische verdeling
van die verspreide bevolking : Brussel is nl. niet alleen het geographisch
maar ook het demographisch middelpunt van het land. Juist in dat opzicht,
de harmonische verdeling nl., verschilt de Nederlandse demographische constellatie van de Belgische : een hoger percentage van de Noorderburen leeft
in grote steden, en die steden zelf hebben niet zo'n gunstige ligging. De
nijverheidssteden Eindhoven, Nijmegen, Enschede, liggen op de uiterste
Oost-grens als de antipoden van de dicht bevolkte havens aan de Noordzee ;
de industriële, commerciële en administratieve centra vallen er niet samen
met het geographisch en demographisch middelpunt.
De bevolkingsbeweging, niet genetisch maar wel geographisch genomen,
is in België uiterst interessant. De internationale uitwisselingen zijn betrekkelijk groot, maar compenseren elkaar voldoende en zijn bijna nooit blijvend. In Frankrijk overtreft de immigratie zeer sterk de emigratie en veel
vreemdelingen laten zich door het Franse volk assimileren. Belangrijker
zijn de inte rne bewegingen : de blijvende gewestelijke uitwisselingen en
de tijdelijke verplaatsingen. De Brusselse agglomeratie, het Antwerpse havencomplex en de Henegouwse nijverheidsstreek zijn de grote immigratiecentra. De « gevers » in dit transfusieproces zijn West- en Oost-Vlaanderen,
die zowel de hoofdstad als de mijnstreek bevoorraden, en Limburg, dat
zelfs na eigen industrialisatie veel volk blijft uitsturen naar Antwerpen en
Luik. Leerrijk in dat verband is de tabel, die de schrijver heeft opgemaakt,
waarin hij op synthetische manier laat zien, in welke omvang en in welke
zin de provinciale uitwisselingen gebeuren (blz. 74) .
Specifiek Belgisch is echter het verschijnsel van de tijdelijke verplaatsingen. Duizenden en nog eens duizenden arbeiders en bedienden begeven zich
dagelijks per trein, per tram, per bus naar hun werk : het aantal treinabonnementen mag worden geschat op 140.000. In 1930 werkten ongeveer
908.000 van de 1.850.000 Belgische arbeiders in een gemeente, waar ze
niet woonden. De grote aantrekkingspunten zijn Brussel, Luik en Charleroi ;
weinig vreemde werklieden daarentegen gaan arbeiden in Gent en Antwerpen. Iedere dag komen tussen 80.000 en 90.000 mensen naar de hoofdstad :
kan Brussel niet worden gerekend onder de 40 « million mark cities » van
de wereld, toch kent het een buitengewone vermeerdering aan « dagbevolking ». De aangroei van de dagbevolking is voor Groot-Brussel vier maal
groter dan voor Groot-Londen (blz. 143) .
Na de demographische verspreiding en beweging suggestief beschreven
en statistisch uitgedrukt te hebben, worden in het tweede gedeelte de economische en sociale aspecten van die bevolkingsconstellatie bestudeerd.
Reeds lang voor de industrialisatie van de XIX eeuw kende België een
gelukkige verdeling van de bevolking, die aan vele factoren te danken was :
geographische de twee stromen trokken een Zuid-Noord lijn, terwijl de
verkeerswegen die de zee en de nijverheidscentra verbonden een West-Oost
beweging mogelijk maakten ; historische de successievelijke bloei van
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de schrijver, dat de oorzaak ervan niet moet worden gezocht in het tekort
aan initiatief bij de leiders van de stad, noch in de remmende politiek
van de syndicaten, maar wel in de psychologische aard van het volk : de
zin voor het buitenleven en de gehechtheid aan de geboorteplaats heeft de
industrie gedwongen tot een heilzame verspreiding op het platteland.
Niet alleen in Oost-Vlaanderen maar in geheel het Vlaamse land heeft
men die gelukkige interpenetratie van nijverheid en landbouw weten te
bereiken steeds meer en meer vinden onze arbeiders hun werkgelegenheid
in eigen milieu. In dit verband moet ook worden gewezen op de groeiende
autarkie van het Vlaams economisch leven ; West-Vlaanderen bezit een
uitgebreide textielnijverheid (Kortrijk, Roeselare), een zeer intensieve
landbouw en een opkomende zware industrie (Brugge-Zeebrugge) ; OostVlaanderen beschouwt men doorgaans als een landbouwprovincie, maar
het kent naast de Gentse agglomeratie ook de belangrijke industriële centra
St. Niklaas, Aalst, Oudenaarde, Ronse ; in Antwerpen heeft zowel tuinbouw
en veeteelt als industrie een betere bestaansmogelijkheid gegeven aan de
bevolking.
De verscheidenheid, die we aanstipten tussen de grote agglomeraties
vinden we ook terug bij onze demographische streken. Hoe treffend is niet
het contrast tussen Doornijk en Kortrijk. Somber maar leerrijk is het
demographisch en sociaal beeld van het Waalse stadje : weinig kinderen
in de stad, een slapend en zelfgenoegzaam leven, stilstand in de economische
activiteit, stagnatie in de handel (blz. 177-78). Wat een tegenstelling met
het wakkere en het nijverige Kortrijk, dat tussen 1880 en 1930 zijn
bevolkingscijfer met 56 % zag vermeerderen en een belangrijk centrum
is geworden van nijverheid, landbouw en h andel.
Ook de ontwikkeling van het Kempisch steenkoolbekken verliep op een
heel andere wijze dan dat van het oude be kken uit Wallonië. Met een
gelukkige formule betitelt de schrijver het als « een van die veranderingen,
waardoor België de tuin en tevens de werkplaats v an Europa is geworden »
(blz. 183). En inderdaad, dank zij de bebossing, de irrigatiewerken en de
verbetering van de grond heeft de Kempische landbouw en veeteelt een
gelukkige voortgang gemaakt. De Kempische boer is één van de grote
boterproducenten uit het land, en de nateelt wordt er even sterk beoefend
als in andere streken. De nijverheid is echter de hoofdfactor uit de economische en demographische evolutie van de Kempen. De meeste fabrieken
werden tussen 1875-1900 langs de oevers van de nieuw gegraven k analen
opgetrokken. De grote en weinig bevolkte oppervlakten waren zeer geschikt
voor de ongezonde chemische industrie, en de geringe lonen van een weinig
eisende arbeidersbevolking hielden de kostprijzen zeer laag. Waren de
arrondissementen Turnhout en Maaseik de grote beneficiënten van deze
opkomende nijverheid, het arrondissement Hasselt met het mijncentrum
Genk, kende een buitengewone ontwikkeling door de steenkool-exploitaties.
Het ontwikkelingsrhythme is echter heel anders dan dat van het oude
bekken : wegens de geringe mobiliteit van de arbeidersbevolking en de lage
demographische drukking enerzijds, en anderzijds wegens het gematigd
tempo van de ontginning zelf, deed zich niet die ontstellende bevolkingsrush
voor naar het zwarte goud, en was men zelfs genoodzaakt beroep te doen
op vreemde arbeiders. Werden daardoor heel wat demographische en sociale
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als godsdienstig (huwelijksprobleem) mag dit verschijnsel niet worden
onderschat.
Ook het verplaatsingsphenomeen mag niet uit het oog worden verloren :
het voortdurend heen- en weerreizen van de arbeiders en bedienden heeft
verreikende gevolgen, die aan meerderen bedenkelijk voor kwamen. Reeds
in 1919 schreef P. Demain S.J. « Sinds 20 jaar oefent dit verschijnsel
traag maar onvermijdelijk zijn demoraliserende invloed uit. » De schrijver
waarschuwt hier terecht tegen een al te eenzijdige beoordeling : het contact
met de stad heeft ook positieve gevolgen. Door de gemakkelijkheid van
het verkeer werd de schadelijke bevolkingsconcentratie in de nijverheidsstreek verhinderd en werd ook de land-vlucht naar de stad toe tegengewerkt.
Al te dikwijls vergeet men, dat, waar de arbeiders heen- en weerreizen,
vrouw en kinderen op het platteland kunnen blijven : én economisch én
moreel komt dat onze bevolking ten goede. Het gevaar blijft voor onze
arbeiders, maar wordt niet gebaat door steriel geklaag of romantisch verlangen naar « de goede oude tijd » : het contact met de stad en zeker dat
met de industrie is onvermijdelijk. « Au lieu de bouder l'industrie et les
villes... mieux vaut chercher à rechristianiser le milieu industriel et
urbain » (blz. 245).
Die schaduwzijden van de demographische toestand zijn echter niet van
dien aard dat men met het strenge oordeel van Blanchard over Vlaanderen
kan instemmen. In 1906 schreef de grote Franse geograaf : « Vlaanderen
is het slachtoffer van zijn over-bevolking en het moet blijven werken en
lijden om de weinig begunstigde grond meer en meer bewoonbaar te
maken » (blz. 231). Noch op Vlaanderen noch op België is dat oordeel
gewettigd. Geheel het werk van P. Mertens is een schitterende weerlegging
van deze pessimistische bewering. Paradoxaal, maar zeer juist zegt de
schrijver : « Juist wegens de grote dichtheid leeft de Belgische bevolking
weinig gespannen (blz. 274). Ontvolkingspolitiek is een verkeerde politiek ;
een afnemende bevolking drukt zwaar op de economie van een land ;
ontvolkingspolitiek is een luie politiek : « het leven vraagt niet, dat men
het terugdringe, maar wel dat men plaats make ! » Er is nog plaats genoeg
in België, de mogelijkheden, die er geboden worden, zijn ver van uitgeput.
Blijft ons nog alleen over het programma te bespreken, waarmee de
schrijver zijn thesis besluit. Het boek is geen noodkreet noch een apocalyptische visie, wat men al te dikwijls van een demograaf verwacht. De auteur
biedt geen alarmerende literatuur over het scherpe vraagstuk van de
denataliteit : de voortschrijdende ontvolking in België is voldoende bekend ;
de bevolkingspolitiek van het land houdt zich vooral met het nuptiale en
familiale vraagstuk bezig. Het werk is een uitnodiging tot ernstige en
besliste, meestal regionale, maar steeds doeltreffende politiek, die de huidige
bevolkingsverdeling wil bewaren en verbeteren.
Er is veel persoonlijk en wellicht nog meer « groepsinitiatief » nodig
om in Vlaanderen de sterkbevolkte gebieden en onze kroostrijke families
te ontlasten, om in ' Wallonië het noodlottige ontvolkingsproces en de grondaccumulatie tegen te gaan. Volksverplaatsingen zijn in België niet noodzakelijk noch gewenst ; wel opvoeding tot spontane beweeglijkheid, die het
provincialisme verbreekt en naar het buitenland stuwt ; en intensieve
cultuur van « arbeidsrijke » en waardevolle voedings- en nijverheidsplanten,
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die in Wallonië levensmogelijkheid geven aan de kleine landbouwbedrijven ;
tenslotte een nog ruimere spreiding van de industrie, die de stadsvorming
zal belemmeren en de vaak noodlottige verplaatsing v an de arbeiders
onnodig zal maken.
We hadden echter een vollediger beschrijving willen lezen en een uitvoeriger bespreking willen volgen over sommige belangrijke migraties en
verplaatsingen. De wederzijdse uitwisseling tussen Vlamingen en Walen
wordt wel aangeraakt, maar de comple xiteit van het verschijnsel zal wel
groter zijn dan de serene behandeling van de schrijver laat vermoeden. Te
vergeefs zoeken we ook naar een meer dan statistische en neutraal-demographische beschrijving van het phenomeen Brussel. Het nationaal aspect
daargelaten stelt de Brusselse agglomeratie godsdienstige en zedelijke problemen, die én sociaal én demographisch van grote betekenis zijn. Dat een
programma achterwege blijft, begrijpen we best, een inventaris en een
oordeel hadden we. graag gelezen.
« Onze belangstelling gaat hoofdzakelijk naar de mensen. » Van deze
fiere zin, waarmee de schrijver in het voorwoord zijn standpunt bepaalt
tegenover de geographie, en op het gebied van de demographie zelf een
eigen terrein afbakent, hadden we een nog grotere toepassing verlangd bij
de beschrijving en de beoordeling van sommige alternérende verplaatsingen :
onze « frontaliers » en onze « franschmans » uit West- en Oost-Vlaanderen,
onze werkers in de bietenteelt uit Leuven en omstreken, onze grensarbeidsters uit de Kempen. Die groepen kennen levenstoestanden en verkeersmogelijkheden, die om meer dan één reden uitvoerig mogen en moeten
besproken worden in een « sociale demographie ». De verbetering van die
situaties en de oplossing van die wantoestanden vergen wel een tussenkomst
van de centrale organen maar toch eerst en vooral een particulier initiatief.
Die kleine tekorten verminderen geenszins de waarde van dit uiterlijk
strenge, maar toch zo warm gestelde werk. Ook de uitgever dient gefeliciteerd om de keurige uitgave en de verzorgde kaarten en clichés.
Om de uitgebreidheid van het materiaal en de degelijkheid van het
onderzoek, die de thesis kenmerken, om de grote liefde tot de mensen en
het klare inzicht op de toestanden, waarvan de schrijver blijk geeft, om de
uitnodiging tot verdere studie, die op verschillende plaatsen doorklinkt,
verdient dit werk gelezen en bestudeerd te worden door alle mensen, die
de economische, sociale en demographische toestand van het land in het
algemeen en van hun heimat in het bijzonder willen kennen en verbeteren.

Wereldpolitiek

en Wereldorde

door Dr. A. THOMAS
De taak van de U.N.O. is niet de vrede te vestigen,
wél de vrede te handhaven.
President TRUMAN, op 2 September 1947.

I.

De beslissende phase?

Op 24 Oktober 1947 was het twee jaar geleden, dat het Handvest van
de Verenigde Volken, te San Francisco ondertekend, van kracht werd.
Uit het verslag over de werking van de U.N.O. tijdens haar eerste zittingstijd (van 1 Juli 1946 tot 30 Juni 1947), blijkt dat de Algemene Vergadering
443 pleno- en commissievergaderingen heeft gehouden ; de Veiligheidsraad,
347 ; de Economische en Sociale Raad, 168 ; de Voogdijraad, 56 ; andere
instellingen, die werken in het raam van de Organisatie, 897. Een totaal
dus van 1.911 vergaderingen.
Tegenover deze omvangrijke bedrijvigheid staan onbeduidende resultaten.
Bij ondervinding ontwikkelt zich de grote politiek buiten de. U.N.O. en
blijven de Regeringen meestal op de gebeurtenissen reageren alsof er geen
bovennationale instelling bestond. In de zeldzame gevallen waar een principieel akkoord over aangelegenheden van betekenis in de schoot van de
U.N.O. werd bereikt, namelijk in kapitale kwesties als de controle der
atoomkracht en de beperking der bewapening, kon tot nog toe niet tot
uitvoeringsmaatregelen worden overgegaan.
De tweede zittingstijd van de U.N.O., die op 16 September 1947 officieel
werd geopend, zet in onder alles behalve gunstige omstandigheden. De
wil tot samenwerking onder de grootmogendheden is blijkbaar minder dan
ooit voorhanden. De toestand schijnt sommigen zo hopeloos, dat ze zonder
mee r de mislukking van de instelling als een feit aanvaarden en er openlijk
de voorkeur aan geven de U.N.O. met waaiende vlag te zien vergaan,
liever dan verder getuige te zijn van haar bespottelijke en, deels zelfs,
noodlottige werking. 1
Matiger waarnemers geven toe, dat de Organisatie een zware crisis doorworstelt en dat haar toekomst in ruime mate zal afhangen van de moed
en van de wijsheid, die de leden in de loop van dit jaar aan de dag
zullen leggen. Deze tweede zittingstijd zou dan volgens hen van werkelijk
beslissende betekenis zijn. 2
Wat er ook van zij, het moment schijnt gekomen om na te gaan, welke
verhouding er tenslotte bestaat tussen de wereldpolitiek en de wereldorde,
waarvan de U.N.O. het nog levend symbool is, hoe de onmiskenbare zwakte
van de U.N.O. te verklaren is, wat er kan gedaan worden om die te verhelpen, waar de grenzen liggen van de mogelijkheden ener internationale
1. George GLASGOW : U.N.O. in travail, in : Contemporary Review, November 1947.
2. Sumner WELLES, in : The New York Herald Tribune, 2 Oktober 1947.
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organisatie en hoe een wereldorde, die naam waardig, eindelijk zou kunnen
worden verwezenlijkt. Deze bijdrage is een bescheiden poging om deze
vragen te beantwoorden.

II.

De driehoeksverhouding U.S.A.

U.S.S.R.

U.N.O.

Om het verband te vatten tussen de wereldpolitiek, zoals die gevoerd
wordt, en de wereldorde, zoals die gewenst wordt, is niets meer revelerend
dan de driehoeksverhouding Amerika Rusland Verenigde Volken.
Tot die verhouding immers is het internationaal leven thans grotendeels
herleid.
De Duitse aanval tegen de Sovjet-Unie, in 1941, stelde de Westerse
mogendheden voor de keuze Stalin te helpen of Hitlers voorwaarden te
aanvaarden. President Roosevelt aarzelde niet : hij verkoos de communistische dictatuur als de kleinste kwaal. In een schrijven gericht aan Z. H.
Paus Pius . XII drukte hij de mening uit, dat het overleven van Rusland
minder gevaarlijk zou zijn voor de godsdienst, voor de Kerk als dusdanig
en voor het mensdom in 't algemeen, dan het overleven van de Duitse vorm
van dictatuur. Toen reeds beschouwde hij de samenwerking tussen Moskou
en Washington als de noodzakelijke grondslag van de Amerikaanse buitenlandse politiek en van de toekomstige vrede. De vrees voor het communisme
achtte hij ongegrond : indien de Russische behoefte aan veiligheid, dank
zij een internationale organisatie, zou bevredigd zijn, dan zou het communistisch stelsel zich geleidelijk naar de eisen van de internationale
gemeenschap plooien ; de Russische en Amerikaanse . systemen zouden,
zonder daarom elkaar te « ontmoeten », toch voldoende evolueren opdat
een « samen-leven » van beide geen onoplosbaar probleem meer zou stellen.
Gezien tijd en omstandigheden was dit standpunt begrijpelijk en de
gebeurtenissen schenen zelfs de gegrondheid er van te bevestigen. Inderdaad,
toen de Duitse legers vóór Moskou stonden, schenen de binnen- en buitenlandse politiek der Sovjets sterk te evolueren en rees er binnen en buiten
Rusland een grote hoop. Tot iedere concessie bereid ondertekende Rusl and
het Atlantisch Handvest, waarin territoriale uitbreiding veroordeeld, het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren bevestigd, vrijhandel en ontwapening
voorgestaan werden. Ter gelegenheid van de 2 5e verjaring van de Oktoberrevolutie, omschreef Stalin zelf, spontaan en in 't openbaar, de nagestreefde
oorlogsdoeleinden als volgt : afschaffing van rassenonderscheid ; gelijkheid
onder de volkeren en integriteit van hun grondgebied ; bevrijding van de
onderworpen volkeren en herstel van hun souvereine rechten ; het recht
voor elke natie haar aangelegenheden te regelen zoals ze dit wenst ;
economische hulp aan de volkeren, die geleden hebben, en steun om hun
stoffelijke welvaart te herstellen ; herstel van de democratische vrijheden ;
vernietiging van het Hitleriaans regime.
Geleidelijk zou echter blijken, dat de uiterlijke overeenstemming over
de normen, die het internationaal leven moeten beheersen, totaal verschillende standpunten dekte. Waar de een van het begin af vooral het vestigen
van een duurzame wereldorde op het oog had, liet de ander zich vrijwel
1. Vgl. Sumner WELLES : Where are we heading ?
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uitsluitend door oorlogsmotieven van onmiddellijk-practische aard leiden.
Na Stalingrad viel er reeds een kentering in Ruslands houding waar te
nemen. Haar eisen groeiden naar gelang van de toenemende successen
van het Rode Leger. Het onderlinge wantrouwen flakkerde weer op. Het
Westen getroostte zich grote concessies en zware offers voor het in stand
houden van wat nog slechts een militaire alliantie was formeel geëiste
onvoorwaardelijke overgave van Duitsland ; oprichten van een tweede
front in het Westen en niet in het Zuiden ; capitulatie in zake de
Poolse grenskwestie. Te Yalta werd een hoge prijs betaald om de, naderhand nutteloos gebleken, Russische militaire medewerking tegen Japan te
bekomen. Daaraan vielen namelijk Poolse en Chinese belangen en onrechtstreeks ook de Balkanlanden ten offer. Naar Amerikaanse getuigenis zelf
vormt Yalta een droevige bladzijde in de buitenlandse politiek van de
U.S.A.
Er werd tevergeefs gepoogd om de beginselen van het Atlantisch Handvest te redden. In Oktober 1943, na het afspringen der geheime onderhandelingen tussen Ribbentrop en Molotov te Kirovograd, had Cordell Hull
van de Sovjet Unie de belofte gekregen om aan de Dumbarton-Oaks
besprekingen, in verband met de toekomstige U.N.O., deel te nemen, echter
op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat een volstrekt veto-recht in alle
belangrijke beslissingen aan ieder der Grote Vijf zou worden gewaarborgd.
Roosevelt en Churchill, te Yalta, slaagden er niet in Stalin te bewegen op
dit punt concessies te doen. Hoe dit vetorecht later de normale werking
van de U.N.O. moest verhinderen, is voldoende bekend. 2
Na schijnbare principiële concessies waakte Rusland er over, dat geen
belangrijke beslissing van de U.N.O. het stadium der uitvoering bereikte.
Symptomatisch in dit opzicht is de obstructie gevoerd in zake de atoomenergie, de ontwapening en de Griekse kwestie.
De Sovjet Unie weigerde verder haar medewerking te verlenen aan de
economische instellingen, door de U.N.O. in het leven geroepen om gezonde
verhoudingen en constructieve samenwerking onder de volkeren te bevorderen (Internationale Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling, Muntfonds, Internationale Handelsorganisatie) . Wél aanvaardde zij de hulp van
de U.N.R.R.A. Bij de besprekingen der vredesverdragen met Duitslands
satellietstaten, handelde ze uitsluitend in functie van eng-nationale en
machtspolitieke overwegingen. Trouw aan de beginselen van Machiavelli
verdedigde ze zelfs het toekennen van grondgebied van een geallieerde
natie aan een vijandelijk land : de toestanden waren immers gewijzigd.
Onder de dekking van de Yalta- en Potsdam-akkoorden consolideerde de
Sovjet Unie haar greep op heel Oost-Europa, tot aan de Elbe toe.
1. William L. LANGER : Political problems of coalition, in : Foreign Affairs, Oktober 1947.
2. « 11 y a une difference profonde entre la règle de l'unanimité telle qu'elle a été pratiquée
A Genève et le système du veto consacré par la Charte. C'est une difference qui, a San
Francisco, a échappé meme it de très bons esprits. Dans le système genevois, la règle de
l'unanimité valact pour tous les Etats membres du Conseil sans distinction. Parce qu'elle était
la loi commune des deliberations, elle faisait à tous un devoir moral de s'efforcer de réaliser
l'accord, de réduire les points d'opposition et, pour reprendre une image recente, de « conserver
l'alignement ,'. - Le veto, au contraire, est le privilège reconnu, ouvertement proclamé de
quelques Etats, de ceux qui détiennent la plus grande force et qui, a ce titre, sont déjà si
enclins à, en abuser. C'est une prerogative absolue, discrétionnaire dont l'usage n'exige,
juridiquement parlant, aucune justification. Par cet aspect inorganique, disons même anarchique, le veto est une prime It l'obstruction. » - Uit Réflexions sur l'Organisation
Internationale --- door Prof. Charles DE VISSCHER : Journal des Tribunaux, Mei 1947.
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Haar expansiedrang is echter niet alleen naar het Westen gericht : hij
doet zich evenzeer in het Nabije Oosten en in het Verre Oosten gevoelen.
Zoals weleer de tsaren geven de Sovjet-leiders gehoor aan de roep van
het Zuiden. Overal vindt Rusland echter Amerika op zijn weg. Want zowel
Russen als Amerik anen dromen er van de Europese industriële uitrusting,
de rijke hulpbronnen van de Levant, en de Aziatische volksmassa's in hun
systeem te betrekken. Zo is de strijd dan ontketend om de randgebieden
van het Euraziatisch continent, waarvan de economische, politieke en
strategische betekenis, gezien de huidige machtsverhoudingen, beslissend is.
Zij vormen de inzet van de « koude oorlog ». •
T.o.v. de methodes door de tegenstanders aangewend en zijn bovenmatige
expansieneigingen, is Amerika er tenslotte toe gekomen, na vrijwel onbegrijpelijke concessies, zijn politiek van « apeasement » of bevrediging op te
geven om kordaat en met grootscheepse middelen de politiek van « contàinment » of indamming in te zetten. De Truman-doctrine en het
Marshall-plan, die de eerste concrete uitingen zijn van deze kentering,
werden in vroegere bijdragen besproken. De U.N.O. werd niet miskend :
ze werd op de hoogte gesteld en gehouden. Maar het spreekt vanzelf, dat,
op gevaar af alle doelmatigheid te verliezen, de Amerikaanse tegenactie
zich niet tot de hopeloze U.N.O.-procedure kon lenen en zich aan het veto
blootstellen vanwege een land, dat zich zelf allerminst aan die zelfde
procedure gelegen laat.
In verbluffend tempo konden aldus belangrijke kredieten eerst voor hulp
aan Griekenland en Turkije, daarna aan Frankrijk, Italië, Oostenrijk en
West-Duitsland worden beschikbaar gesteld. Vóór April 1948, dus vóór het
effectief in werking treden van het Marshall-plan, zullen voor WestEuropa alleen reeds ruim 1.000 millioen dollar verschaft worden zonder
concrete compensaties, zonder zelfs dat precieze voorwaarden van politieke of sociaal-technische aard worden gesteld.
Het slagen van het Marshall-plan hangt natuurlijk van vele factoren af,
o.m. van het saneren der financiële en economische toestanden in het
Westen, van de coöperatie onder de betrokken mogendheden, van het open
stellen der Amerikaanse markt, en niet het minst, van de voortdurende
ontwikkeling der handelsbetrekkingen tussen West- en Oost-Europa. Het
verslag en de voorstellen van de zestien natiën, die Amerika's hulp aanvaard
hebben, steunen op dit laatste postulaat. Een zware verantwoordelijkheid
weegt in dit verband op de diplomatie en op de taktiek van de U.S.A. Een
onhandige manoeuvre, die de reeds bestaande tegenstellingen zou verscherpen en de economische splitsing van Europa tot gevolg zou hebben, kan
het herstelproces doen falen. Hoe paradoxaal het ook moge schijnen, de
wens (van Amerikaanse zijde eveneens geuit) , om de ideologische motieven
op de achtergrond te houden is ten volle verantwoord.
Amerika alleen is niet bij machte Europa de nodige voedingswaren en
brandstoffen te leveren. De medewerking van Oost-Europa is voor het
slagen van het Marshall-plan onontbeerlijk. Toevallig heeft ook OostEuropa het Westen voor zijn reconstructie en voor zijn industriële wederuitrusting nodig. Dit verklaart dan Ruslands belangstelling voor het
afsluiten van handels- en betalingsak koórden met Engeland. Om dezelfde
reden moedigt Rusland zijn satellietstaten aan om de betrekkingen met het
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Westen te intensifiëren. Voorlopig schijnen de Europese belangen van beide
kampen dus parallel. De vraag is echter, wie deze handelsbetrekkingen het
meeste voordeel zal bijbrengen.
De Sovjet Unie stelt inderdaad alles in het werk om de Oost-Europese
economie op stevige en stabiele basis te organiseren. Een reeks bilaterale
akkoorden werden tussen Rusland en zijn satellietstaten en tussen satellietstaten onderling, met dit doel afgesloten. Er is sprake van het oprichten
van een machtig Donaublok. De verre bedoeling is ongetwijfeld de verwezenlijking van een industrieel totaal onafhankelijke Groot-Russische ruimte.
Het Molotov-plan, dat het antwoord op het Marshall-plan zou zijn, is
dus geen mythe. Er wordt in het Oosten gewerkt, met tucht en volharding
en in een klimaat van sociale « orde », die in het Westen moeilijk denkbaar
is. Zal de vrije economie tegen de plan-economie opgewassen zijn ?
De reactie van Rusland t.o.v. Marshall's tegenoffensief neemt ook
politieke vormen aan. De meest opvallende is wel het oprichten te Belgrado
in Oktober 1947 van het Kominform, dat de communisten van Polen,
Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Zuid-Slavië groepeert
en hun actie coördineert. Geldt het hier een verdedigingsmanceuvre of een
oorlogsverklaring ? Beide hypothesen zijn in het licht der Marxistische
ideologie te verklaren en waarschijnlijk juist : de bedoeling is blijkbaar
terzelf derti j d een defensief glacis tegen « de kapitalistische oorlogsstokers »
op te werpen en tevens de « Amerikaanse imperialistische penetratie » in
Europa actief te bestrijden. De Russische politiek is « ambivalent », zoals
de Amerikaanse overigens ook tweesnijdend is.
In min of meer nauw verband met het Kominform staat de « directe
actie » van de communistische partijen, nl. in Frankrijk en in Italië. Zij
ook heeft een dubbele verklaring : de Amerikaanse politiek t.o.v. Europa
ontmoedigen en, eventueel ook, de « krachten der orde », waaronder het
matige socialisme, discrediteren door het uitlokken van extreme reacties.
Al werd noch het een noch het andere bereikt, toch is gebleken welke
ver-strekkende gevolgen dergelijke actie kan hebben.
Op de jongste conferentie der Grote Vier te Londen, in December 1947,
bleek het aldra, dat iedere poging om het Europees probleem, vooral dan
het Duitse probleem, in een geest van constructieve samenwerking op te
lossen, tegen de ontoegeef li j ke houding van Rusland te pletter liep. Het
kon overigens moeilijk anders : West-Duitsland is één der gebieden, die
voor het Marshall-plan het meest in aanmerking komen, en de inschakeling
van Oost-Duitsland in het Russisch systeem is reeds ver gevorderd. Het
enig positief resultaat te Londen bereikt is dan ook de groeiende toenadering
van de drie Westerse mogendheden. De breuk tussen Oost en West lijkt nu
volledig.
Gezien de wending van de gebeurtenissen, kan men zich terecht afvragen
wat de hooggeroemde trouw aan de U.N.O. zo vanwege de U.S.A. als
vanwege de U.S.S.R. nog wettigt.
Vanwege de U.S.A. is deze trouw begrijpelijk : de leidende beginselen
van de U.N.O. zijn dezelfde als die, welke de Amerikaanse politiek zelf
inspireren, met name : veiligheid door inte rnationale strijdkrachten, arbitrage in conflicten, internationale economische samenwerking, sociale
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natuurlijk niet ondertekenen, maar de princie pen van het Handvest zouden
aldus kunnen worden toegepast, ondanks de Veiligheidsraad, en ten bate
van de Westerse democratieën. 1
Cord Meyer Jr., voorzitter van de United World Federalists, gaat nog
verder. In een bijdrage onder de titel « Peace is still possible » verschenen
in « The Atlantic » (Oktober 1947) maakt hij met onverbiddellijke logica
het proces van de huidige Organisatie en doet voorstellen die getuigen
van een ongewone beginselvastheid. Zij komen voo rn amelijk hierop neer,
dat voor het handhaven van de vrede, al de functies nodig om de oorlog
te verhinderen op de U.N.O. moeten worden overgedragen, wat vanwege
de natiën een overeenkomstige verzaking van hun souvereiniteitsrechten
met zich zou brengen.
Practisch moet het fabriceren op grote schaal v an alle wapens en iedere
productie van zware, atoom-, chemische- en biologische wapens worden verboden. Een internationale inspectie zou het naleven van dit verbod controleren.
Alleen de U.N.O. zou over de modernste wapens beschikken. Een leger,
samengesteld uit personen, die alleen aan de U.N.O. rekenschap verschuldigd zijn, zou voor het handhaven de r inte rnationale orde instaan. Zá
zou ieder georganiseerde oorlog kunnen worden voorkomen of in de kiem
gesmoord.
Nog verder gaan de voorstanders van een wereldregering waarvan het
gezag zou steunen, niet op de uiteraard wankele verstandhouding onder
souvereine staten, maar over het hoofd van de Nationale Regeringen heen
op de wil van de volkeren zelf. De internationale wet zou dan in de plaats
treden van de internationale over eenkomst. Als meest bekende voorstanders
van deze ideale oplossing gelden Emery Reves en Einstein.
.

V.

Grenzen der internationale samenwerking.

Zoals het met complexe vraagstukken nog wel voorkomt, is het ook in
zake wereldorganisatie gemakkelijker theoretische oplossingen te formuleren
dan ze in tastbare werkelijkheid om te zetten. In omgekeerde orde behandeld stuiten de zoëven geschetste suggesties op volgende ernstige bezwaren.
Het is alles behalve waarschijnlijk, dat de machtigen der aarde, daaronder vooral de U.S.A. en zeer zeker de U.S.S.R., het gezag zouden aanvaarden van een wereldregering, waarvan zij zonder voorbehoud de wet
zouden moeten eerbiedigen, wat in een nabije toekomst iedere inspanning
in die richting vrijwel steriel maakt. Emery Reves zelf, in zijn Anatomy of
geeft toe dat de kans om dergelijke wereldregering tot stand te zien Peac,
komen, vóór het uitbreken van een derde wereldconflict, uiterst gering is.
Op zichzelf beschouwd is dit natuurlijk geen reden om de poging niet te
wagen. Maar de vraag rijst dan of, gezien de grote verscheidenheid van de
bestaande levensvoorwaarden zomede van de politieke en sociale tradities,
en gezien de uiterste complexiteit der op te lossen problemen, een gecentraliseerde wereldregering wel mogelijk, of zelfs gewenst is. Het antwoord
daarop is op zijn minst twijfelachtig. 2
1. Vgl. Washington Post, 15 Oktober 1947.
2. Vgl. De POTTER Les nations Unies et la Fédération mondiale ; in : Les Cahiers du
Monde Nouveau, speciaal nummer : La bataille de la pair.
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Voor de algemene en nationale ontwapening, en omgekeerd voor de
doelmatige militaire uitrusting van de U.N.O. is eveneens de instemming
van de Grote Vijf onontbeerlijk. Afgezien van de technische moeilijkheden,
die een effectieve contr. óle van de ontwapening stelt, is het onthaal van
het Baruch-plan, betreffende de inte rnationale regeling van de productie
van atoomenergie, en het resultaat der besprekingen over de U.N.O.strijdkrachten, even ontnuchterend als symptomatisch.
Het voorstel van Armstrong komt practisch neer op het aanvaarden van
een splitsing in de schoot van de U.N.O. en het vormen van een anticommunistisch blok. Dat zulks onder dekking van een artikel van het
Handvest zou gebeuren, wijzigt niets aan de betekenis van een daad, die
de auteur zelf als « drastic action » bestempelt. Onwillekeurig legt men
hier het verband met de verklaring van President Truman op het Interamerikaans Congres in September 1947 : « Er is iets dat de U.S.A. nog
hoger schatten dan wereldvrede : vrijheid ».
Van meer realiteitszin getuigen de voorstellen van Marshall, die het
verbeteren der werkmethodes van de U.N.O. beogen. Het versterken van
het gezag van de Algemene Vergadering, dank zij een orgaan dat bestendig
zou zetelen, kan slechts een invloed ten goede uitoefenen. Veel kieser is
de herziening van het vetorecht. Eenvoudige afschaffing kan geen oplossing
brengen : het veto was en blijft voorwaarde van Ruslands medewerking,
m.a.w. van het voortbestaan van de U.N.O. als wereldorganisatie. Het gaat
hier niet zo zeer om de onwil van de U.S.S.R. (indien de U.S.A. alleen
als democratische macht overbleven in een wereld van totalitaire staten,
zouden ze even hardnekkig aan het vetorecht vasthouden) , maar om de
onverenigbaarheid van twee levenssystemen en van twee grondig verschillende
politieke strevingen, die allebei machtig genoeg zijn, of zich machtig
genoeg wanen om het tegen de rest van de wereld op te nemen. En daar
liggen dan de grenzen van de huidige mogelijkheden ener wereldorganisatie.
Men stelle dus in de U.N.O. geen verwachtingen, die zij niet bij machte,
noch zelfs geroepen is, te beantwoorden, en men luistere liever naar de
wijze woorden van Marshall :
« Het is verkeerd te menen, dat ieder internationaal probleem door de
U.N.O. kan worden opgelost. Dat is noch wenselijk noch mogelijk. De
Amerikaanse regering onderhandelt voortdurend met alle erkende regeringen
over honderden kwesties. Andere regeringen doen hetzelfde. Al de
problemen worden gewoonlijk in onderling akkoord onder de betrokken
natiën opgelost, en er is niets bij te winnen de procedure der onderhandelingen te compliceren daar waar het niet nodig is. Het Handvest zelf zet
de landen aan aldus te handelen. Beroep doen op de U.N.O., waar zulks
niet noodzakelijk is, kan zelfs leiden tot misbruik, ingeval alleen het
verbeteren der positie van de onderhandelde natie beoogd wordt. »
President Truman bevestigde dit standpunt, toen hij verklaarde, dat
van de U.N.O. meer werd gevraagd dan ze kon geven. Haar taak is niet
de vrede te vestigen, m aar wél de vrede te handhaven. We moeten ons
er voor hoeden haar voorbarig te veroordelen, omdat ze, nauwelijks van
wal gestoken, een reeks zware stormen te trotseren had.
1. Rede van Marshall aan de Vereniging voor de U.N.O., 14 September 1947.
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Politiek Overzicht
Internationaal
De Londense Conferentie, begonnen op 23 November, is, na 17 vruchteloze zittingen, den 15den December verdaagd... ad kalendas graecas.
Niemand, die het verloop dezer besprekingen gevolgd heeft, zal over dit
pover resultaat verrast zijn. Van de aanvang af bleek, dat Molotof niet
gekomen was om een bijdrage te leveren tot het op de been helpen van
Midden- en daardoor van West-Europa, maar om de chaos in Oostenrijk
en Duitsland te bestendigen. Over Oostenrijk scheen het niet zo moeilijk
tot een schikking te komen. Omdat echter niet uitgemaakt kon worden,
waarin de Duitse bezittingen in Oostenrijk bestonden, werd dit punt van
agenda onbeslist gelaten, al deed op zijn laatst Molotof
olotof de schijnbare
concessie zich te willen vergenoegen met 10 % te laten vallen van een
in het vage zwevende onbepaalde som. Daarop kwam Duitsland in behandeling. Nu was het struikelblok, dat de Sovjet 10 milliard schadevergoeding
eiste uit de Duitse lopende productie. Marshall wees er op, dat deze som
practisch ofwel door de bezettende mogendheden zou moeten worden
opgebracht, ofwel door de Duitse bevolking zelf. Het zou niet redelijk
zijn, dat de overwinnaars de schadevergoedingslast zouden dragen, en in
bet tweede geval zou de Duitse levensstandaard, die reeds beneden het
normale is, zodanig verlaagd worden, dat Duitsland een haard van onrust
zou worden, zich niet zou kunnen herstellen en dus ook het herstel van
Europa zou verhinderen. Daarop achtte Molotof het gewenst, dat men
beginnen zou met in Duitsland een sterke centrale regering te vormen,
waarop Marshall aantoonde, dat, alvorens daartoe over te gaan, men het
eerst eens moest zijn over de beginselen, waarop deze regering zou moeten
steunen : persoonlijke vrijheid, vrijheid van bezit en gedachten over geheel
Duitsland, en een duidelijke uitspraak over de economische lasten, die het
Duitse volk zou moeten dragen. Molotof vond de kortheid van deze woorden
een voorbeeld, dat nagevolgd diende te worden en hield daarop een redevoering van anderhalf uur, waarin hij de V. St. beschuldigde de vestiging
van een liberale, democratische en vredelievende centrale regering in
Duitsland te saboteren. Meer en meer bleek ook in de volgende zittingen,
dat Molotof met zijn reis naar Londen zich tot doel had gesteld obstructie
te voeren tegen enig positief resultaat en van af zijn conferentie-zetel
aanhangers te winnen onder de lichtgelovige Duitsers. Marshall liet de
grofheden en beledigingen kalm langs zich heengaan, Bevin trachtte met
een grapje ze onschadelijk te maken en Bidault zei tenslotte, dat het
steeds ronddraaien in een kring hem misselijk maakte.
Dit opzettelijk getalm moe somde Marshall in de laatste zitting zijn
grieven op : « De Sovjet-Unie heeft geweigerd de noodzakelijke inlichtingen
te geven, door haar optreden in Oost-Duitsland heeft zij Duitsland belet
zijn rol te spelen in het herstel van Europa, de economische eenheid van
Duitsland is door de Sovjet verhinderd. Drie delegaties willen hier en nu
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noodzakelijke beslissingen nemen. Met tegenzin besluit ik, dat geen enkel
belang verder gediend wordt door verlenging van besprekingen. Ik stel
voor, dat de Raad der verenigde ministers verdaging onzer bijeenkomst
onder de ogen zal zien. » Ieder zweeg tot Bevin de vraag stelde, wat men
van dit voorstel dacht ? Marshall antwoordde : « Ik stelde het voor » ;
Bidault : « Ik sluit mij bij het voorstel aan », en Molotof trok, zwijgend,
zenuwachtig aan zijn sigaret.
Verdaging is geen ontbinding en optimisten vleien zich met de hoop, dat
langs andere wegen nog wel een oplossing kan worden gevonden. Anderen
echter beschouwen dit verloren gaan van de z.g. « laatste kans » als een
geluk. Was Molotof onoprecht gebleven door hier en daar iets toe te geven,
dan was de andere partij gedwongen geworden eindeloze dagen en weken
te verspillen in het aanhoren van statistieken, beschuldigingen en Sovjetpropaganda, zonder tenslotte het einddoel te bereiken. Nu echter heeft de
wereld begrepen, dat de eensgezindheid der grote mogendheden een mythe
is, en dat de overige Drie althans in West-Duitsland willen tot stand
brengen wat met hulp van de E. R. P. voor West-Europa een factor van
opleving kan zijn. Dit juist is het wat de Sovjet-Unie tracht te voorkomen.
Vier dagen na deze « verdaging » heeft president Truman aan het congres
zijn E. R. P. (European Recovery Program) voorgelegd. Van i April 1948
tot 30 Juni 1952 zullen 17 milliard dollar voor het. herstel van Europa
ter beschikking worden gesteld teneinde te voorkomen, dat aan de vrede
en aan de wereld een slag wordt toegebracht, die het gevolg zou zijn van
het tot totalitarisme vervallen van de wereld. Voor de eerste vijftien maanden
zou men beginnen met 5,8 milliard dollar en langzamerhand de bedragen
verminderen tot 1,6 milliard in het laatste jaar (1952) . Natuurlijk moeten
de • betrokken landen aan bepaalde voorwaarden voldoen en onder toezicht
van een « algemeen ambassadeur » op efficiënte wijze eigen hulpbronnen
gebruiken en overeenkomsten sluiten met de andere deelnemende staten.
De Sovjet zal dit alles niet ongehinderd zijn beslag laten krijgen. Nu de
algemene staking in Frankrijk, waarvan Thorez de overwinning had voorspeld, mislukt is en de communistische heerschappij in de C. G. T. gebroken
wordt door de afscheiding van verschillende vakbonden in de nieuwe F. O.
(Force Ouvrière) , en de regering-Schuman de durf heeft gehad verschillende bolsjewiken het land uit te zetten wegens « handelingen in strijd
met de veiligheid van Frankrijk », heeft Moskou de handelsbesprekingen
met Frankrijk afgebroken en aan de Franse repatriëringscommissie in
Rusland het bevel gegeven onmiddellijk het Sovjetgebied te verlaten. De
nota, waarin van dit bevel kennis werd gegeven, was echter in zulk een
onbehoorlijke taal gesteld, dat Schuman ze als niet acceptabel heeft teruggezonden. De dupe van dit incident zijn in de eerste plaats de ElzasLotharingers, die nog altijd als krijgsgevangenen in de Russische kampen
verblijven. Zoals Schuman de algemene staking zonder bloedvergieten heeft
gebroken, zo wil hij ook niet spreken van een overwinning op de communisten. « De enige overwinning, waarop de regering eens trots hoopt te zijn,
is een overwinning op ellende, onrechtvaardigheid en exploitatie van de
nood. Tot de vele verliezen van de drie weken staking behoren meer dan
2 millioen ton steenkool en 400.000 ton staal. »
De Franse regering staat voor de enorm moeilijke taak om, na de vele
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zich bereid heeft verkl aard de pseudo-regering van « generaal » Markos te
erkennen. Zou het daartoe komen, dan zou Tito zich schuldig maken aan
overtreding van een besluit van de U.N.O., waarbij verboden is hulp te
verlenen aan de Griekse opstandelingen. Een dergelijke erkenning zou als
een geval van agressie beschouwd worden, waarop artikel 51 van het Handvest der U.N.O. van toepassing is. Het jaar 1948 zou niet ongelukkiger
kunnen aanvangen !
Na de mislukte staking der communisten te Rome staat Italië er wat
beter voor. Togliatti heeft de nederlaag geleden en de Gasperi is er in
geslaagd zijn basis te verbreden en zijn meerderheid te versterken met de
rechtervleugel der socialisten, waarvan de leider, Saragat, vice-premier
werd. Wel zijn volgens het vredesverdrag de Amerikaanse troepen uit Italië
huiswaarts gekeerd, maar Truman heeft verzekerd, dat de V. St. hun
belangstelling behouden voor een vrij en onafhankelijk Italië. Mocht het
blijken, dat deze onafhankelijkheid « rechtstreeks of zijdelings » wordt
bedreigd, dan zullen de V. St. zich verplicht zien maatregelen te nemen
ter bescherming van vrede en veiligheid.
In de maand December overleden drie personen, historisch van verschillende waarde. Op 7 December kwam als slachtoffer van een vliegongeval
generaal Leclerc de Hautecloque om het leven. Hij was de bevrijder van
Parijs en van Straatsburg en de vertrouwde medewerker van de Gaulle. 13
December overleed hoogbejaard de vroegere conservatieve leider, Stanley
Baldwin, wiens verdienste het is geweest, dat hij, om de eer en het aanzien
van het Engelse koningschap te redden, koning Edward er toe gebracht
heeft, wegens diens huwelijk met Mrs. Simpson, in 1936 afstand te doen
ten behoeve van zijn broer, George VI. En 28 December overleed te
Alexandrië de voormalige koning van Italië, Victor Emmanuel. Zijn
zwakheid was, dat hij in 1922 aan Mussolini de macht gaf en zich voorbarig
tot keizer van Abessynië en koning van Albanië liet proclameren. Met de
komst der geallieerden in Italië droeg hij de koninklijke bevoegdheden aan
zijn zoon over (5 Juni 1944) en verliet, toen de republiek in Italië zegevierde, het land.
Niet gestorven, maar van het toneel verdwenen, is koning Michael.
30 December heeft hij voor zich en zijn nakomelingschap afstand gedaan
van de troon van Roemenië. Als reden gaf hij op, dat de « monarchie
niet langer in overeenstemming is met de politieke, economische en sociale
veranderingen en dat de monarchie een ernstige hinderpaal is op de weg
der ontwikkeling, die het land moet doorlopen. »
Het Roemeense parlement heeft daarna eenstemmig Roemenië uitgeroepen
tot « Volksrepubliek ». Een goed uiteinde van 1947 voor Stalin en Molotof !
Nederland
Sinds het vorige Overzicht zijn, wat de binnenlandse kwesties aangaat,
de gemoederen heel wat gekalmeerd. De verontwaardiging door het rapportVorrink gewekt tegen de nalatigheid van enkele onzer vertegenwoordigers
in het buitenland tijdens de bezetting, is door de publicering van het
rapport-Cleveringa d anig afgekoeld. Indien dit laatste rapport gelijktijdig
met het eerste door de regering ware vrijgegeven, had zij heel veel voorbarig
gekanker kunnen voorkomen. De Commissie-Cleveringa immers komt,
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« Nederland dringt aan op een spoedige beslissing. Het zou tenzeerste te
betreuren zijn, indien dit appèl, dit laatste appèl, niet werd verstaan. Het
is de hoogste tijd, dat onverantwoordelijke elementen niet langer in de
waarvan zij de hoge verantwoordelijkheid in geval van weigeren
leiding
hun plaats innemen. Het antwoord op deze radio-boodschap
niet beseffen
was zeer onvriendelijk : « Deze redevoering is in feite een laatste uitdaging
aan de republiek over de hoofden van de vertegenwoordigers van de commissie van goede diensten heen en buiten de thans gaande onderhandelingen om. » ! 29 December is het « laatste appèl » in zoverre beantwoord,
dat Dr. Beel een persoonlijk onderhoud had met den vice-premier Setiadjit.
Het merkwaardige er van was, dat de premier, Sjarifoeddin, zelf om dit
onderhoud gevraagd had, maar op het laatste ogenblik, wegens plotselinge
ongesteldheid, zich liet vervangen. Ook dit gesprek bracht geen opheldering.
De Commissie van Goede Diensten, wier voorstellen herhaaldelijk waren
afgewezen, is tenslotte met een voorstel, haar laatste, gekomen, waarbij
de « van Mooklijn » als demarcatielijn zou worden aanvaard. De Nederlanders zouden dan als tegenprestatie de gebieden, die na 20 Juli bezet
zijn, binnen drie maanden ontruimen in afwachting van een nadere regeling.
Intussen zou de handhaving van orde en rust in deze gebieden verzekerd
worden door de Indonesische burgerlijke politie. Welke gevaren hier liggen
voor de inheemse bevolking, die op Nederlandse bescherming vertrouwd
heeft, toen zij zich aan haar gezag onderwierpen of het hielpen schragen,
is zo evident, dat een verwerping van het voorstel, zoals het er thans uit
ziet, stellig te verwachten is. K. J. D.
België

Het vertrouwen tussen de regeringspartners is er in de laatste weken
niet op vooruit gegaan. Aan de ene kant beschuldigen de Socialisten de
Volkspartij er van, steeds met het zogenaamd Koningsprobleem, het vrouwenstemrecht en de hervorming van het Technisch Onderwijs te komen
aandraven met het kennelijk doel, zich te onttrekken aan de verwezenlijking
van de structuurhervormingen, die eveneens in de regeringsverklaring voorkomen. Aan de andere kant verdenkt de Volkspartij de B.S.P. er v an het
vrouwenstemrecht, de hervorming van het Technisch Onderwijs om niet
eens te spreken van de (grondwettelijke) oplossing van het zogenaamd
Koningsprobleem slechts te gebruiken als een lokaas, dat plots buiten
haar bereik zou worden geschoven, ten gevolge van een regeringscrisis met
een daar op volgende kamerontbinding, door de socialisten uit te lokken
wanneer zij wat betreft de structuurhervormingen maximale concessies in
Marxistische zin zouden hebben afgedwongen.
Vandaar dat het geringste politieke incident, binnen of buiten het Parlement, het leven van de regering in gevaar brengt. Aldus de 24e December
tijdens de discussie over het wetsontwerp waarbij machtiging wordt verleend aan de Koning om in de steenkoolnijverheid een stelsel van vergoeding
in te richten, en over te gaan tot het opeisen van steenkoolmijnen, die
hun bedrijvigheid zouden stilleggen.
De Heer Harmel, die zelf deel had uitgemaakt van de bevoegde commissie diende pas op de zitting zelf een reeks amendementen in ter verklaring
van art. 4, waarbij in het recht van opeising werd voorzien. Hierdoor,
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alsmede door het feit, dat nagenoeg de gehele groep der Volkspartij de
Heer Harmel steunde, kregen de socialisten de indruk, dat men met hen
manoeuvreerde ; terwijl het feitelijk de koudvochtige tussenkomst van de
Heer Anseele (ondervoorzitter der B.S.P.) in de discussie was, die de
achterdocht van de Volkspartij had gewekt en de amendementen Harmel
had uitgelokt.
Het had er een ogenblik de schijn van, toen het art. 4 samen met de
amendementen naar de bevoegde commissie werd gezonden, dat de regering
zou vallen. Zij viel echter niet, uitsluitend omdat de socialistische die-hards
op het laatste nippertje tot het besef kwamen, dat een regeringscrisis en
een kamerontbinding, naar aanleiding van een futiliteit uitgelokt, hun meer
schade dan bate zou berokkenen.
Veertien dagen vroeger, de 10e December, had de Heer Max Buset heel
wat meer redenen tot achterdocht gewekt bij de Volkspartij door zijn
interpellatie aan de regering naar aanleiding van de ongelegen publicatie van
de verklaring, die Z.M. de Koning de 7e December te Pregny had afgelegd,
als antwoord op de motie van het Nationaal Koningscongres.
De Heer Max Buset wilde in de gemelde verklaring een anticipatieve
en tendencieuze interpretatie zien van de verbeide verklaring der Regering
over de eer en de vaderlandsliefde van Z. M. de Koning ; terwijl zij slechts
de herhaling was, in een minder plechtige vorm, van de boodschap aan de
Prins-Regent van de 14e Juli 1945, met de enkele toevoeging van een
discrete doch duidelijke erkenning van het aandeel der Belgische Regering
van Londen in de verdediging van de eer en de onafhankelijkheid van België.
Het was er bij de Heer Buset klaarblijkelijk om te doen : publiek het
gezag te herstellen van de extreme vleugel van zijn partij, die een deuk had
gekregen op het jongste Congres van de B.S.P. 1, over de gematigde vleugel ;
de oplossing van het zogenaamde Koningsprobleem in grondwettelijke zin
onmogelijk te maken en aldus het vertrouwen van de Christelijke massa in
de Volkspartij te breken ; de regering te doen vallen, vooraleer het wetsontwerp over het vrouwenstemrecht was ingediend, en tevens de schuld
voor de crisis in de schoenen van de Volkspartij te schuiven ; in één woord,
verkiezingen uit te lokken en ze terzelf derti j d zodanig voor te bereiden, dat
zij zouden uitlopen op de versterking van de Socialistische en Liberale
partijen, die samen zouden regeren.
De Heer Spaak sloeg een figuur, alsof hij door de voorzitter van zijn
partij op heterdaad van overspel met de C.V.P. was betrapt ! In zijn
antwoord viel hij uit in verwijten tegen de Volkspartij, en gebruikte daarbij
zulke spijtige woorden, dat hij de Heer Buset de gelegenheid gaf te verklaren : « Ik meen mij niet te vergissen, indien ik aan de rechterzijde
verklaar, dat de Socialisten nooit het ontwerp zullen goedkeuren betreffende
het vrouwenstemrecht, zolang zij niet zullen gerust gesteld zijn in zake de
Koningskwestie. »
De interventie van de voorzitter der Volkspartij liet ditmaal niets aan
duidelijkheid te wensen over : « Onze Socialistische bondgenoten hebben
verklaard, dat zij geen duimbreed zullen afwijken van hun standpunt.
1. ofr. het vorige politiek overzicht, p. 426.
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Boekbespreking
GODSDIENST EN ASCESE
W. GROSSOUW, Pour mieux comprendre Saint Jean. -- Bibliotheca Mechliniensis 10. Desclée,
De Brouwer, 1946, 128 blz.
In deze fijn-besnaarde studie van
de Joanneïsche gedachtenwereld,
wijdt Prof. Grossouw zijn aandacht
aan de eigenaardige vormgeving (de
( plechtige eentonigheid » : p. 18 ;
de nog zintuigelijke levendigheid der
ideeën : p. 20) , en de hoogst persoonlijke inhoud van het vierde
Evangelie. Na de begrippen van
a licht », « leven » en « liefde » te
hebben uiteengezet, belicht de auteur
Christus als het centrum van het
vierde Evangelie ; achtereenvolgens
beschouwt hij den Logos, den Zoon,
den Heiland en diens tegenstrevers.
Een laatste hoofdstuk is gewijd aan
de christelijke levensopvatting.
Wat treft in deze vulgariserende
inleiding op Joannes, zijn de rake
peilingen naar den geest van het
vierde Evangelie, naar « de speciale
logiek van het getuigenis » (p. 23),
naar « de dramatiek van het wereldgebeuren, in grootse antinomieën »
(p. 31) , naar « de psychologische
structuur van de gnose » (91) . Verder zijn uiterst belangwekkend de
beschouwingen over het christelijke
leven als een «wandelen in het licht»
(p. 34) , over goddelijk-geschonken
« agapê » tegenover de natuurdrang
van den « erós » (p. 44) , over de ongescheidenheid van het theandrische
(p. 56) , en over de eenzijdigheid van
den « Christus van het geloof » bij
Joannes (p. 61) .
J. De Fraine
Dr J. KROON S.J., Er staat geschreven. 397 Bijbelvragen beantwoord. -- J. J. Romen en
Zonen, Roermond, Maaseik, 1946,
406 blz, ingen., Fr. 100.
Schrijver formuleert zelf zijn doel
als volgt : een kort en paraat antwoord verschaffen op de moeilijk-

heden, die een bijbellezer ontmoet.
Meteen heeft schrijver het probleem,
dat inhaerent is aan het schrijven
van dergelijk boek, in al zijn scherpte gesteld, en zelf bij voorbaat de
weg aangewezen, die de kritiek bij
het beoordelen van zijn werk kan
inslaan. Het is immers al te duidelijk, dat er talrijke teksten zijn,
waarop een « kort en paraat » antwoord uiteraard onmogelijk is. Vele
van die teksten zijn voor meer dan
één uitleg vatbaar. In dat geval heeft
de schrijver de meest voor de hand
liggende weg gekozen : de verschillende meningen naast elkaar citeren
met voor en tegen.
Vakspecialisten zullen menig antwoord al te simplistisch vinden, en
zullen van oordeel zijn, dat de opzet
van het boek, gezien de complexiteit
der behandelde stof, een gewaagd
iets is. Ons wil het voorkomen dat
deze opzet gewettigd is, omdat het
tegemoet komt aan de moeilijkheden
van menig ontwikkeld, zij het dan
niet in bijbelteksten gespecialiseerd,
gelovige. Toch is de schrijver van
een zekere te ver gedreven simplificatie meer dan eens niet vrij te pleiten.
Het boek bevat drie delen : 1.
Vraagstukken van algemene aard
betreffende bijbel, bijbelcritiek en
inspiratie ; 2. De Boeken van het
Oude Testament ; 3. De Boeken van
het Nieuwe Testament, waarvan de
meest voorkomende moeilijkheden
worden besproken.
L. Mestdagh S.J.
Augustin BEA S.J., Le nouveau
Psautier latin. -- Desclée, De
Brouwer, Paris,, 1947, 210 blz.
Deze studie over de nieuwe Latijnse Psalmenvertaling van het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, is bedoeld als een soort pleidooi pro domo. De voorzitter der vertaalcommissie, de Z. E. P. Augustin Bea,
behandelt de antecedenten, de cri-
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teria en de geest van zijn vertaling,
om zodoende misvattingen en ongegronde beoordelingen van het werk
te weerleggen. Hij onderstreept terecht de wil van Z. H. Paus Pius
XII, om tot een klare, voor klassiek
gevormden verstaanbare weergave
van de geïnspireerde grondtekst te
komen (p. 119) . Deze « allerheiligste
en allerdringendste wet, om trouw
weer te geven wat de H. Geest zelf
door de mond van de Psalmist gezegd had » (p. 97), brengt mede, dat
eerbiedwaardige teksten wegvallen
(p. 98) , verklaart de egaalheid der
vertaling (p. 102) , soms de afwezigheid van poëzie (p. 178) , de opoffering van taalkundige archeologie
(p. 153) , de ontstentenis van elk
« Ciceroniaans fanatisme » (p. 123) ,
of van elk « literair spel » (p. 132) .
Het wil ons voorkomen, dat een
« echte vertaling » niet alleen beoogt
« een verzorgde exegetische studie,
om de meest ware zin op te sporen » (p. 117) , maar tevens een zekere poëtische of rhythmische zwier
en elegantie in de getrouwheid. Misschien betreuren de critici de afwezigheid van deze laatste eigenschap,
vooral diegenen die naar Augustinus'
woord, gebonden zijn door de « consuetudo cantantium » (p. 137) . Alleszins is het de moeite waard om
te zien, hoe de vertaalcommissie,
onder de kundige leiding van haar
Voorzitter, zich geen inspanning
heeft gespaard, om zoveel mogelijk
de standpunten te verzoenen ; waarin zij, naar het algemeen gevoelen,
uitstekend is geslaagd.
J. De Fraine
Dr Jos. KEDLERS, Waar Jezus leefde. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië. -- J. J. Romen
en Zonen, 1947, 304 blz., ingen.,
Fr. 110, geb. Fr. 130.
Deze vierde druk van Professor
Keulers' prettig en leerrijk werk
verschijnt onder een geheel nieuw
voorkomen. De letter is aangenaam,
de illustratie keurig. Van het standpunt van den lezer uit mag het een
geluk heten, dat de vernieling van
zetsel en cliché's der vorige drukken een zo aantrekkelijke herdruk
tot gevolg hadden.
J.V.

L. CERFAUX Chan., La voix vivante de 1'Evangile au début de
l'Eglise. — Collection « Lova-

nium ». Castermano TournaiParis, 1946, 189 blz.
In dit rijpe en diepzinnige boek
deelt Kan. Cerfaux zijn persoonlijk
inzicht mede in het ontstaan der
Evangelies. Terecht trekt hij de aandacht op de « levende stem » van het
Evangelie, d. i. op de mondelinge
prediking of catechese, waardoor de
drie eerste christen generaties gevoed zijn. De sporen van dit oorspronkelijk onderricht zijn nog te
vinden o.m. in de apocriefe Evangelie-literatuur, op een ogenblik dat de
geschreven Evangelies reeds hun
burgerrecht in den canon hadden
verkregen.
Zeer belangwekkend is de schets,
die gegeven wordt van de vier canonische Evangelies. Niet iedereen
zal akkoord gaan met Prof. Cerfaux'
thesis over de prioriteit van Matthaeus ; maar de idee van het «evangelie der leerlingen » bij Lucas, of
van « den leerling » bij Joannes (in
tegenstelling met het « evangelie der
twaalf » bij Matthaeus en bij Marcus) verdient wel bijval te oogsten.
Wat gezegd wordt over het secundair karakter der kindsheidsverhalen bij Mt., over de « typologische
wet » in de vlucht naar Egypte b.v.
(p. 53) , of over de rol van het vierde
evangelie om te isoleren en te preciseren, werpt licht op lastige problemen.
De katholieke exegese wint in deze
vlot geschreven studie een heerlijke
uiteenzetting van de stuwende bezieling onzer Evangelies. Hun levend
getuigenis voor het voortklinken in
den tijd van het « Woord Gods »
wordt hier op een treffende wijze
belicht.
J. De Fraine

sene de
l'Homme-Dieu. -- « Museum

René THIBAUT S.J., Le

Lessianum - Section Théologique », no 37, 2de druk, L'Edition Universelle, Brussel, 1946,
168 blz.
Uitgaande van het feit, dat de
sluier, die Christus' Godheid bedekt,
en dus het geloof in Hem bemoeilijkt, dichter is en minder door-
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zichtig, dan het feit der Menswording
normaal met zich meebrengt, vraagt
de schrijver zich af, waar de reden
ligt van dit « zwijgen Gods » in de
geschiedenis. Hij vindt het in de
opzet zelf van de Menswording, en
in de bedoeling van Christus, openbaring te zijn van de « caritas • Gods.
« Plus le Verbe se fera silencieux,
c'est a dire moins il paraltra divin
selon le concept rationel de la divinité, plus il fera connaltre les profondeurs divines inaccessibles a la
raison », (p. 108) . In het geloof van
Maria, in de Kerk als « ecclesia
crucis », de knechtsgestalte der
Menswording voortzettend op aarde,
in het zwijgen tenslotte van de
Eucharistische aanwezigheid toont
hij vervolgens de realisatie van die
openbaring van het bovennatuurlijk
mysterie Gods door het zwijgen van
heel zijn natuurlijk kenbare heerlijkheid.
Een boek dat op het eerste zicht
wrevelig stemt, omdat het in vraagstelling en behandeling vreemd en
gezocht lijkt, maar waarin een aandachtige lezing niet alleen steeds
meer diepzinnige gedachten doet ontdekken, maar ook onvermoede vergezichten op de zin van het christendom en op het spel van licht en schaduw in ons aller geloofsleven.
L. Monden
Prof. Dr Klaas STEUR, De levende
teekens van God, een sacramentsweek. --- Brand, Bussum,
(Romen en Zonen, Maaseik) ,
1946, 247 blz., geb. Fr. 85.
Dit boek sluit aan bij de nieuwe
richting in de sacramententheologie,
welke onder invloed vooral van de
mysterieleer, het zwaartepunt legt
op de functie der sacramenten als
organen in Christus' Mystiek Lichaam. « Alle sacramenten geven
deel aan de verlossingsdood van
Christus, maar ieder doet dit naar
een bizonder aspect » (blz. 102) ; die
grondgedachte wordt door S. op elk
sacrament afzonderlijk toegepast,
zonder dat hij nochtans zich te zeer
aan omstreden theologische stellingen bindt. Dit geeft aan de uitbouw
van zijn boek een groter eenheid en
stevigheid, dan bij verhandelingen
over de sacramenten gebruikelijk is.
En daar heel het ritme van ons na-
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tuurlijk persoons- en gemeenschapsleven aldus tot goddelijke spanning
verhevigd wordt, brengt het ook de
theologische beschouwing in meer
onmiddellijk contact met de volle
rijkdom van ons mensenbestaan.
Wij zijn niet rijk aan Nederlandse
vulgarisatiewerken over dit onderwerp. Een reden te meer om dit degelijke boek, met warme bezieling
in een bijna té welsprekende stijl geschreven, welkom te heten.
L.M.
ZUSTERS DER CHRISTELIJKE
SCHOLEN VAN VORSELAAR,
Godsdienstonderricht voor dertien- en veertienjarigen, Vierde
graad, middelbaar en voortgezet
onderwijs. — I deel, Goede Pers,
Averbode, 1946, 414 blz. — II
deel, Bibliotheca Alfonsiana,
Leuven, 1947,, 375 blz.
Deze twee delen uitgewerkte lessen volgens het nieuw godsdienstprogramma zullen zonder twijfel
voor alle catechisten welkom zijn.
Het gaat niet op hier in enkele regels al de hoedanigheden van dit
werk te bespreken : de doorgevoerde
synthese in de leer, de psychologische aanpassing aan de critische
aanleg van dertien- en veertienjarigen, de systematische uitwerking der
lessen met bordschemas en overvloedig materiaal, enz. Wij onderschrijven zonder voorbehoud deze woorden
van den inleider : « De schoonste
krans waarop de Congregatie mag
bogen, is er een van rijpe vruchten,
die een reuzenwerk bekronen, hetwelk van aard is ons godsdienstonderwijs verder gezond te maken ».
J. Cauwe
Gabriël GORRIS, Petrus. Uitgeverij
Pax, Den Haag, 1947, 271 blz.
Van een mooi boek zegt men, dat
het een vriend is. Petrus van Gabriël Gorris is zulk een boek. De
schrijver is gepakt door zijn onderwerp en hij weet door zijn beeldrijke stijl den lezer te boeien. Petrus
staat daar voor ons, levend, en zoals
hij was, vurig en doortastend. Gorris
beschikt over een prachtige taal en
een rijke verbeelding : het tiende
hoofdstuk, waarin ons de Gedaante-
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verandering wordt beschreven, is
daar een duidelijk bewijs van. Zo is
het boek geworden tot wat het zijn
moest : een weldaad voor de geest.
De illustratie's van Hamer zijn niet
overal even gemakkelijk te begrij-

pen.

J.M.
Dr J. BRINKHOFF, In dienst der
Waarheid. Levens der Heiligen
en Zaligen uit de Orde der Predikbroeders volgens de Nocturnen van het Dominicaansch Brevier. Uit het Latijn vertaald en
toegelicht door —. Met een inleiding van Dr C. H. Lambermond O. P. — J. Schenk, Maastricht, (1947) , XVI, 320 blz. en
titelplaat, f. 10.90.
Al wordt deze vertaling gegeven
ten behoeve van de tertiarissen der
Dominicaanse Orde en zal dus haar
afzetgebied beperkt blijven, toch
zijn wij van mening, dat iedere
katholieke bibliotheek verplicht is
dit boek aan te schaffen, omdat het
geheel de glorieuze rij van Heiligen
en Zaligen der Predikbroeders ten
tonele voert. Terecht zegt de inleider, dat men vroeger deze verzameling K Het heilig Theater der Predikbroeders » of « Het heilig Jaar
der Predikbroeders » zou genoemd
hebben.
De vertaler geeft de historische
lecties van het Dominicaans Brevier,
maar plaatst vóór ieder verhaal een
inleiding, welke een verklaring, aanvulling en in enige gevallen verbetering van de inhoud der authentieke
teksten biedt. Deze inleidingen zijn
uitgebreid en in vele gevallen zelfs
langer dan de officiële teksten ; zij
geven op zichzelf een volledig verhaal. Wij krijgen dus telkens twee
verhalen, die wat de hoofdzaak betreffen aan elkander gelijk zijn. Door
deze methode komt de tekst van het
brevier in het gedrang, want de lezer zal zich beperken tot het verhaal van Dr Brinkhoff, omdat dit
hem beter toeschijnt en kritisch verantwoord. Toch begrijpen wij, dat
de vertaler niet met noten wilde
werken en een technisch kritisch apparaat, omdat een streng wetenschappelijke methode het publiek, dat
hij voor ogen heeft, zeker niet zou

bevallen. Ook zien wij in, dat de
vertaler niet aan de tekst der Brevier-lecties wenste te raken. Al heeft
de gevolgde methode haar bezwaren,
toch lijkt zij ons de enig mogelijke
om het vooropgezette doel te bereiken.
Uit de bibliographic blijkt, dat de
inleidingen geen aanspraak maken
op de titel van hagiographisch vakwerk ; originele bronnen op hagiographisch en liturgisch gebied worden niet genoemd, maar slechts
tweedehands bronnen, welke vertrouwbaar zijn. Terecht heeft de
vertaler zijn onderzoek aldus beperkt, omdat hij slechts de breviertekst wenste bij te schaven ; hiertoe
is zijn bibliographic zeker voldoende.
De historische lecties van het Brevier hebben niet alleen als doel den
lezer een zo nauwkeurig mogelijke
geschiedenis van een persoon te geven : zij zijn bedoeld voor iemand,
die bidt, en daarom brengen zij die
trekken van den Heilige of Zalige
naar voren, welke tot navolging en
devotie stemmen, en zijn geschreven
in de verheven stijl van het kerkelijk loflied tot God. Omdat dit boek
de vertaling van Brevier-lecties
geeft, hadden wij de inleidingen
gaarne niet beperkt gezien tot louter historische gegevens. Zij hadden
moeten aantonen, waarom de lecties
die bepaalde trekjes naar voren
brengen van den vererenswaardigen
Heilige en wat de verheven stijl
wenst te bereiken. Een kritische inleiding op een gebedsvorm is aan andere eisen onderhevig als een commentaar op een geschiedverhaal, al
vraagt een historische gebedsvorm
dan ook noodzakelijk historische bemerkingen. Omdat het liturgisch aspect in de inleidingen ontbreekt,
brengen zij niet tot lezing van het
gebed en kunnen de indruk wekken,
dat het Brevier-verhaal bij de inleiding ten achter staat. Liturgische
bemerkingen zouden bij den lezer
der inleidingen de smaak voor de volgende Brevier-lecties hebben opgewekt. De schrijver heeft zeker de
bedoeling gehad zijn lezers te brengen tot lezing van de gewijde teksten ; het is daarom jammer, dat zijn
inleidingen deze wijding onaangeroerd laten. De gevolgde methode zou
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dus veel van haar bezwaren verloren hebben, indien de inleidingen
niet alleen historisch maar ook en
vooral liturgisch geweest waren.
De uitgave van het boek is uitstekend verzorgd, hetgeen in deze
tijdsomstandigheden een bijzondere
vermelding verdient.
H.S.
Maurits J. LANGOHR, Het huwelijk
naar Kanoniek recht, bewerkt
voor België, Nederland en Kongo.
— Met voorwoord door Prof.
Mgr A. Van Hove. — 't Groeit,
Antwerpen, 1947, 227 blz., Fr.
100.
Het feit, dat de beroemde Canonist, Mgr A. Van Hove, zaliger gedachtenis een lovend voorwoord
heeft geschreven voor dit boek, garandeert gehalte en degelijkheid ervan. Mr Langohr heeft voor het
eerst in onze taal, een systematisch,
klaar omlijnd en ernstig kommentaar gegeven op het Canoniek Recht
omtrent het huwelijk, met telkens
een korte verwijzing naar het burgerlijk recht voor België, Nederland
en Belgisch Kongo.
Het boek moet beslist in de handen komen van onze rechters, advokaten, van allen die raad moeten
geven en leiding in zake huwelijk.
Vooral rechtsgeleerden zullen de
klare juridische uiteenzetting bewonderen. Maar ook priesters zullen hun
kennis van het kerkelijk Recht erdoor opfrissen en de analytische
vaardigheid van den schrijver nagaan. Want al is de taal soms wat
stroef, toch is de ontwikkeling der
gedachten en der rechtselementen zo
duidelijk aangegeven, dat de nieuwsgierige aandacht tot het einde toe
geboeid blijft.
A. Snoeck
W. E. ORCHARD D. D., Verdediging van O. L. Vrouw. Nederlandse vertaling. — De Koepel,
Nijmegen, 1947, 52 blz., fl. 3.90.
De oorspronkelijke titel « The cult
of our Lady » is met het oog op den
inhoud van het werkje, nl. de katholieke Mariaverering tegen de bekende moeilijkheden van protestantse

541

zijde geopperd te verdedigen, in bovenvermelde titel gewijzigd. De
schrijver, die zelf een bekeerling is,
houdt bij zijn apologie hoofdzakelijk
rekening met zijn Engelse protestantse landgenoten. Op dezen is zijn
betoogtrant regelmatig afgestemd.
Ook voor Nederlandse protestanten
kan het boekje enig nut hebben. Eventueel kan het gesproken woord de
soms nodige aanvulling verstrekken.
P. Ploumen
G. LEMMENS, Maria in Limburg.
Veldeke, Maastricht, 1947, 208
blz.
--

Deze Limburgse legendenkrans
voor Maria is natuurlijk niet uit
vaststaande dorre historische feiten
gevlochten. Toch is hij een tastbaar
bewijs van den vromen godsdienstzin en de kinderlijke oprechte Mariadevotie van geheel h et Limburgse volk, dat van Zuid tot Noord
zijn liefdevolle aanhankelijkheid t.
o.v. Maria betuigt. Terecht, merkt
Dr F. Feron in zijn inleidend woord
op, kan de geestelijke rijkdom van
een land en volk tot op zekere hoogte met de veelheid en schoonheid der
legenden, die er in den loop der tijden zijn ontstaan, gemeten worden.
Ongeveer zeventig korte verhaaljes
met plaatselijk accent verteld zijn
in dit boek opgenomen. Samen getuigen ze van een aantrekkelijke
volkskunst, van een schone volksziel en van een diep vertrouwen op
Onze Moeder Maria.
P. Ploumen
Dr E. SLOOTS O.F.M., Maria in document en monument. — De
Toorts, Heemstede, 1947, 112
blz. en 64 afbeeldingen.
De schrijver beoogt in dit werkje
een idee te geven van de wijzen,
waarop de gebeurtenissen van Maria's leven in de loop der tijden werden geschreven, gevierd en uitgebeeld. In verband met dat doel zijn
vooral documenten uit de christelijke
Oudheid en uit de Middeleeuwen benut, is het wordingsproces der voornaamste Maria-feesten nagegaan, en
worden in woord en afbeelding ons
karakteristieke monumenten voor
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ogen gesteld. Had de oorlog --- aldus
de schrijver — niet al mijn aantekeningen weggevaagd, dan zou dit
werk groter en beter zijn geworden.
Toch is ook deze publicatie ongetwijfeld gelukkig te noemen, omdat
ook in dezen beknopten vorm het gestelde doel is bereikt. Misschien zal
niet ieder historicus de apocriefen
zo hoog aanslaan als in dit werk geschiedt, noch ook de bewering, dat
van Maria's medewerking bij de verlossing eerst bij Albertus de Grote
uitdrukkelijk sprake is, onderschrijven. Overigens een mooi en prettig
leesbaar boekje.

P. Ploumen
Verslagboek van het internationaal
Liturgisch Congres gehouden te
Maastricht van 27 Ju li tot 2
Aug. 1946. Uitg. E. van Aelst,
Maastricht, 1`Tederland, Vroenshoven, België.
De talrijke deelnemers aan dit zo
goed geslaagd Congres en, -- niet
alleen deze, -- zullen de verschijning van het Verslagboek ook zestien
maanden na datum met een blij hart
begroeten. Menige doorworstelde redevoering toch is het lezen en herlezen overwaard, terwijl het gedrukte woord de mogelijkheid biedt eventueel gemiste spreekbeurten alsnog
in te halen.
Het geheel is uitmuntend verzorgd
en vertoont in zijn 250 compact gedrukte kloeke pagina's zowel speculatief als praktisch veel wetenswaardige en interessante aspecten.
Niet zelden constateert de belangstellende lezer voldoende wrijving om
warmte en de vereiste electrische
spanning om een vonk van licht te
doen ontst aan. De onlangs verschenen Encycliek 4c Mediator Dei »,
die wegens de verschijningsdatum
reeds vroeger dan het Verslagboek
ter beschikking stond, zal hier en
daar tot nadere bezinning aansporen
of soms een gewenste correctie aan
de hand doen. Intussen doet dit hoegenaamd geen afbreuk aan de opportuniteit van deze publicatie.
Ongetwijfeld is het een kostbaar
document voor allen, die in liturgische kwesties belang stellen.
P. Ploumen

Dr Hubertus van GROESSEN O.
F. M. CAP., Leer en praktijk
der aflaten. -- J. J. Romen &
Zn., Roermond-Maaseik, 1946,
5e herziene dr., 153 blz.
Dit overzichtelijke en practische
boekje over de leer en de praktijk
der aflaten beleeft hiermede reeds
zijn vijfde druk. Diepgaande beschouwingen moet men hier niet zoeken. Maar wel vindt men er een schat
van wetenswaardigheden, waardoor
het niet alleen voor de gelovigen
maar ook voor priesters uitstekend
bruikbaar is. In deze vijfde druk,
die reeds spoedig na de vierde druk
noodzakelijk was, zijn slechts enkele
wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

A.v.K.
P. Hiër. RONGEN O.C.R., Gesprekken met Christus. Deel II, De
Berg van vuur. Over de praktijk
van het christelijke leven. —
Het Spectrum, Utrecht, 1947,
258 pp.
Ieder, die ooit een deeltje van deze
« Gesprekken » las, zal verheugd
zijn over deze, geheel omgewerkte
heruitgave. Pater Rongen is een contemplatieve geest, die vanuit de rust
van zijn beschouwend leven oplossingen vindt op de geestelijke vragen van zijn tijdgenoten, die in de
benauwende woeling van de activiteit snakken naar deze klare rust.
Gaande langs de fundamenten van
Christus eigen prediking, de Bergrede, behandelt dit deeltje de praktijd van het Christelijke leven. Mis
en communiegebeden, alsmede het
handige formaat verhogen de bruikbaarheid als kerkboek. Pater Rongen verstaat de kunst de rust en de
gedachte te geven, die ons leren bidden. Dan sluiten we het boekje en...
wij bidden. Zulke schrijvers zijn er
weinig. Aanbevolen.
P. Visser
Pater Fr Deodatus VERGEER O.F.
M., Handboek voor het Katholieke Meisje. St Willibrord, SteylTegelen, Missiehuis Heide, Kalmhout, 9e dr.
Het hoge druknummer bewijst,
dat dit kerkboek (meer dan een
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handboek) geen aanbeveling nodig
heeft. Het voorziet in een behoefte.
Er staan vele goede gebeden in, een
reeks tot overwegingen uitgegroeide stemmingsgebeden, waarvan er
echter geen een specifiek op de jonge
vrouw is afgestemd.
De biechtspiegel mag wel veranderd worden, zij is zo vaag en algemeen gehouden, dat een opgroeiend
meisje er tevergeefs in zoekt naar
een steun en richtsnoer. Misschien
zou het artikel van Me j. Schouwenaars in het Februari-nummer van
Ons geloof », 1947, hiervoor enige
gedachten kunnen geven.
De negende uitgave laat vermoeden, dat dit een kerkboek is, dat onze
jonge meisjes ligt, maar niet dat dit
handboek het « nec plus ultra 2, zou
zijn.
G. van Voorst tot Voorst
Die regel des Heiligen Benedikt,
tibersetzt und kiirz erk15.rt von
Dr P. Eugen Pfiffner. Benziger
Verlag, Einsiedeln-Ztirich, 1947,
181 blz.
Deze vertaling wil niet alleen wetenschappelijke, maar ook praktische
eisen tegemoet komen en is daarin
zeer zeker geslaagd. Zij wordt voorafgegaan door een systematische
uiteenzetting van de inhoud. Wie
Marmion's meesterwerk, Christus,,
Ideaal van den monnik kent, zal
gaarne ook van deze uitgave van de
regel gebruik maken om zich te laven aan deze verkwikkende bron.
Dr J. Tesser S.J.
Zr MARIE-GODELIEVE, Itinerarium
van de katholieke Verpleegster.
Winants Heerlen, 1947, 176 blz.
Wij geven hier de titel weer, zoals
die op de titelpagina en niet zoals
die op de omslag staat, al is laatstgenoemde juister.
We hebben hier te doen met een
prachtig boek, dat niet alleen met
warmte en grote aanschouwelijkheid,
maar ook met veel kennis en inzicht
is geschreven. Het is bovennatuurlijk zonder godzalig te worden, wordt
gekenmerkt door een hoge waardering van het edel-menselijke, en
wijst de verpleegster de weg om zich
door haar nobel beroep tot harmonische christenvrouw te vormen, die
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zich, in welke der drie levensstaten
ook, nooit zal verwijten haar jeugdige krachten aan de lijdende mensheid gegeven te hebben. Ook vele
anderen zullen in dit boek een uitstekende scholing in karaktervorming vinden, en geestelijken en opvoeders kunnen hier de psyche van
het jonge meisje — die voor velen
onder hen ondoorgrondelijk blijft —
beter leren verstaan, omdat hier een
begaafde en nobele vrouw aan het
woord is, voor wie het thema geen
raadselen meer bevat. Bij een herdruk zouden we graag een grotere
letter zien gebruikt, waardoor de
correctie der proeven zorgvuldiger
zou kunnen gebeuren.
Dr J. Tesser S.J.
M. F. SCHURMANS S.J. Bloedgetuigen van Christus. Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen
der Kerk. -- Romen & Zn., Roermond-Maaseik, 1947, 3e druk,
228 blz., f. 5.90 en f. 6.90, Fr.
110,—.
Dit boek, waarvan Dr G. Gorris S.
J. een recensie gaf in Studiën 1940
(Deel 134 pag. 352) , verschijnt nu
voor de derde maal in een uitgave,
( waarin geen grote wijzingen werden aangebracht, wel vele correcties ». Daardoor is dit boek, dat ons
door zijn zakelijk documentaire vorm
op aantrekkelijke wijze in onmiddellijk contact brengt met de frisse
spontaneïteit van talrijke, dikwijls
onbekende martelaren, ongetwijfeld
nog in waarde gestegen.
A. Flooren
C. J. HOOGEDOORN C.I.C.M., Een
pionier in Mongolië. — De Koepel, Nijmegen, 1947, 150 blz.
Dit eenvoudige, maar boeiende
verhaal biedt meer dan een levensschets van Monseigneur Rutjes alleen ; het tekent in enkele trekken
een levend brok missiegeschiedenis
van de Congregatie van Scheut. Wij
leren dezen edelmoedigen missionaris
kennen in de kring van zijn medebroeders als Theophiel Verbiest en
Ferdinand Hamer, en in het geheel
van het pionierswerk in de missie van
Mongolië. Een goed geschreven en
opwekkend verhaal.
P. Kroppman
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inexhaustible de 1'Etre et en tant
que capacité de tous les complêments sans lesquels il ne pourrait
être et dont les principaux sont et
ont toujours été : la famille, la profession, la patrie, Dieu. »
Een studie die men niet gemakkelijk doorwerkt, omdat door vaak te
lange uitweidingen, overvol van eruditie, de hoofdgedachte te veel verborgen wordt, een studie, die bovendien gedragen wordt door een
wijsgerige zedeleer, waarover meerderen ongetwijfeld met de schrijver
wel eens van gedachten zouden willen wisselen, -- maar die, al bij al,
zeker de moeite van bestudering
loont, door een juistere visie op de
verwarring der geesten en de mogelijkheden van een gezondere samenleving in de toekomst.
Dr W. Couturier S.J.
J.W.T.B. SIKKES, Spinoza. Leer en
Leven. — Servire, Den Haag,
1946, 229 blz., f. 4.90.
Voor den heer Sikkes is Spinoza
niet alleen een groot wijsgeer, zoals
voor ieder duidelijk is, maar tevens
en zelfs vooral de geestelijke bevrijder van de nieuwe mensheid.
Spinoza's philosophie is de hoogste
wijsheid aller tijden en fundament
voor de nieuwe beschaving. Zo wordt
haar al te grote redelijkheid tot geloof bij den heer S., die nu het geloof in Christus vervangt door het
geloof in Spinoza. Om deze wijsheid
echter te leren kennen, zoals zij in
werkelijkheid is, moet men, aldus de
schr., Spinoza zelf laten spreken en
hem niet interpreteren. Tot dit doel
worden enige teksten van Spinoza
vertaald en wel zo, dat het woord
« God » bij voorkeur wordt weggelaten en vervangen door het woord
« Zijn », om zo den echten Spinoza
beter te benaderen. In de afdeling
« Commentaar » op het « Leven » lezen wij nog een door S. zelf boosaardig genoemden vraag, die bij hem
onwillekeurig opkomt, of nl. niet het
werk van St. von Dunin Borkowski
S.J. moet worden gezien als een poging den levenden Spinoza te maken
tot een zuiver academische wetenswaardigheid voor specialisten, waarbij dan de alleenzaligmaken de kerk
de verdere mensheid voor zich reserveren kan.
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Het enige wat men bij zo'n uitgave kan zeggen, is zich te verwonderen over zoveel ,inconsequente onredelijkheid en wanbegrip bij een
volgeling van Spinoza. Maar het is
te begrijpen dat ook de atheïstische
humanisten zich hun goden maken
en deze dan omvormen naar hun
beeld en gelijkenis.

J.N.
Prof. Dr Vernon J. BOURKE, Thomistic Bibliography. 1920-1940.
—Supplement bij Vol. XXI van
« The Modern Schoolman », St.
Louis, Missouri, 1945, VIII-312
blz.
Wie met S. Thomas' leven, werken,
of leer bezig is, weet hoe hij kan geholpen worden door de Bibliographie
thomiste door twee Dominicaanse
geleerden in 1921 uitgegeven. Om
zijn weg te vinden in de overvloedige
literatuur der daaropvolgende jaren
moest hij zich helpen met een reeks
gespecialiseerde tijdschriften. Nu is
er iemand bereid gevonden — de
Amerikaanse Jezulet Pater Bourke
-- om deze rijke oogst, (1920-1940) ,
op zijn beurt te garen in een handig
repertorium, dat bij Mandonnet-Destrez aansluit. Terwijl deze alles te
samen een twee duizend boeken en
artikels opgaven, worden hier meer
dan zes duizend titels systematisch,
zeer overzichtelijk gerangschikt en
voorzien van zeer praktische registers. Het grote aantal, dat mede aan
een ruimer criterium bij de keuze
te danken is, getuigt ongetwijfeld
hoezeer Thomas bij de katholieken
nog steeds de grootmeester blijft van
philosophie en theologie. Dit werk
is voor elk wie zich met thomistische
studiën bezig houdt onontbeerlijk.
M. Dykmans
Dr M. A. BRUNA. Philosophic der
Organische Natuur.
Oud en

Nieuw Denken over het Leven.
Philosophische Bibliotheek. Uitgeversmij Standaard-Boekhandel Antwerpen. Voor Ne derland
N. V. Dekker en Van de Vegt,
Nijmegen, 161 blz.
Het nieuwe tijdperk voor de Aristotelisch-Thomistische Natuurphilosophie, op zo magistrale wijze ingeluid door de talrijke verhandelingen
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en boeken van Hoenen, blijkt ook
vruchtbaar te zijn voor de wijsgerige
verklaring van de organische natuur,
getuige dit werk van Bruna. Inderdaad een aanvaardbare natuurphilosophische verklaring mag zich niet
er toe bepalen de vele nieuw ontdekte gegevens der natuur, zo levende
als nietlevende, op een min of meer
gelukkige wijze aan te passen aan
aloude beginselen, ze moet die gegevens gebruiken om deze algemene
beginselen nader te specificeren om
zo tot een dieper wijsgerig inzicht
te geraken in de veelsoortige verscheidenheid van de natuur, zoals de
exacte natuurwetenschappen ons die
in hun theoretische verklaringen
doen kennen. Schrijver heeft zich
hierdoor op vruchtbare wijze laten
inspireren, volop rekening houdend
met de bijzondere eisen, die zijn object aan hem stelde. Hij onderwerpt
de gericht-dynamische verschijnselen
der levende natuur aan een verhelderende analyse om daaruit de nodige gegevens op te sporen voor een
verdere bepaling der hylemorphistische beginselen, daarbij aanknopend aan, wat hij terecht noemt de
harmonische levensleer van Aristoteles en de Middeleeuwse denkers.
Zoals van zelf spreekt uit deze opzet, komen daarbij de nieuwere inzichten over het organische leven
vooreerst uitvoerig ter sprake. Zo
goed als alle moderne vorsers op dit
gebied worden behandeld, en reeds
hierom is het werk voor den natuurphilosoof van niet te onderschatten
waarde. Ook de nieuwere gegevens
der physica worden op hun betekenis
voor de natuurphilosophische beschouwing van het leven onderzocht.
Bijzondere aandacht wordt besteed
aan, wat de schrijver noemt, de dialectiek der stof, d.w.z. aan de talrijke tegenstellingen, spanningen,
polaire verschijnselen en conflicten,
die er op wijzen, dat deze zich in het
wezen der dingen moeten weerspiegelen. Ofschoon deze opvatting reeds
tot uitdrukking komt, en meer nog
dan schrijver schijnt te bevroeden,
in de hylemorphistische opvatting
van het materiële zijn, is het een
werkelijke verdienste dit aspect nog
duidelijker op den voorgrond te hebben geplaatst. Ten slotte worden de
aldus onderzochte gegevens, oude zowel als nieuwe, op hun waarde ge-

keurd en richtlijnen uitgestippeld volgens welke een peripatetisch-dialectische natuurverklaring zal moeten
geschieden. Al moge men omtrent een
of ander onderdeel van verschillend
oordeel kunnen zijn, het geheel is een
zeer suggestief geschreven werk, dat
de volle aandacht verdient van allen,
die op dit terrein werkzaam zijn.
E. Huffer
Dr B.M.I. DELFGAAUW, Existentiële Verwondering. — N. V.
Noord-Hollandse Uitg. Mij., Amsterdam, 1947, 19 blz.
In deze openbare les tracht de
nieuwe privaatdocent aan de Amsterdamse Universiteit niet de existentialistische wijsgerige systemen uiteen te zetten, doch zelf existentiëel
te philosopheren. De zijnsvraag, alleen te beantwoorden vanuit eigen
zijnservaring, leidt volgens schr. tot
verwondering, dat men bestaat, dat
ik ben in het zijn, al ben ik steeds
op een bepaalde wijze. Die bepaalde
wijze noemt schr. mijn wezen. Door
een sp ro ng kom ik echter tot de
existentie, waardoor in mijn concrete verwerkelijking het zijn zich
onthult als universeel. Ook dan echter
blijft het zijn nog immer verwondering-wekkend mysterie, zo diep, dat
ik het nooit heb uitgediept.
Onder nieuwe terminologie, deels
zelf gesmeed en in het gebruik ook
afwijkend van de bekende existentialistische terminologie poogt schr.
te komen tot die laag in de philosophie, waar Kierkegaard, Hegel en
Thomas elkander ontmoeten althans
in de vraagstelling. Vanzelfsprekend
eisen vele punten breder en dieper
behandeling dan in deze éne les gegeven wordt. In deze compendieuze
vorm zou zij bij sommigen, die zich
minder vertrouwd maakten met het
niveau, waarop de existentialistische
philosophie zich afspeelt, wel een andere dan existentiële verwondering
kunnen wekken. Evenals de door
schr. bedoelde existentiële verwondering echter aandringt tot een
steeds intenser vragen, zo moge oo k
deze laatste verwondering aansporen tot een belangstellende kennisname van wat in de komende jaren
in lessen en publicaties uit deze gedachten gaat ontwikkeld worden.

H. R.
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kelende ader in zich die zijn boeken
iets bijtends, iets bitters meegeeft.
Bij voorkeur hekelt hij kleingeestige,
kortzichtige, onoprechte vroomheid.
Dit is uitstekend, mits hij niet in
deze hekeling blijft steken en al te
eenzijdig wordt. Ook Mauriac doet
dit, maar hij is tevens de auteur van
Gods barmhartigheid. In « Het Beenen Voorhoofd » vinden we niets anders dan hekeling van onoprechte
vroomheid, en daardoor wordt de
lectuur ervan een foltering. Meerdere uren lang in gezelschap van
dit Haagse gezin, waarin alles verbittering, onoprechtheid en liefdeloosheid is, te moeten doorbrengen
is een ware beproeving. De dochter
des huizes vindt het leven met dezen
Pa en deze Moe zo ondragelijk, dat
ze er een einde aan maakt. Ouwendijk heeft overigens deze onhoudbare
gezinsfeer consequent en met talent
beschreven. Voor het gemak maakt
hij de familie Paap, ondanks den
katholieken naam, maar Protestant.
Wellicht acht hij dit soort vroomheid passender voor een Calvinistisch
milieu. Ook dit boek heeft weer het
strakke, harde, ingesnoerde, wat de
meeste romans van Ouwendijk hebben. Hij is wat te openhartig omtrent het huwelijksleven, zodat dit
boek enig voorbehoud eist.

J.v.H.
Siegfried E. van PRAAG, Saul. —
Elsevier, Amsterdam-Brussel,
1947, 195 pp.
Deze roman neemt als historisch
stramien enige gegevens uit de geschiedenis van het Oude Testament,
waar zo spannend, diep religieus en
vol psychologische ontwikkeling de
roeping en verwerping van Saul als
eerste koning van 'het Joodse volk
beschreven wordt. Deze kwaliteiten
mist het boek van S. E. van Praag.
Wie de betreffende passages van het
Testament kent, leest deze roman
met moeite uit ; hij wordt ook gestoten over de wijze, waarop schr. over
God spreekt en laat spreken, en men
gaat twijfelen aan zijn goede bedoeling. Ook literair is het heel zwakjes.
De beeldspraak is dikwijls gezocht
en geforceerd, met tussendoor stijlbloempjes, waarvan de schr. schijnt
te menen, dat het levenswijsheden
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zijn. De uitgave is uitstekend verzorgd, maar dit is tot onze spijt het
enige goede, dat wij ervan kunnen
zeggen.
Ch. N.
Elisabeth Laura ADAMS, Symphonie
in 't Donker. Vertaald uit het
Engels. — Dekker en van de
Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1946,
187 pp.
De geschiedenis van een Amerikaanse negerin en haar bekering tot
het Katholicisme. Opgevoed te midden van het beste en meest vergeestelijkte deel der Amerikaanse negers,
zag Elisabeth, dat dit zeer goede toch
niet goed genoeg was. Als zij achttien jaar oud is, wordt zij Katholiek,
ondanks alle belemmeringen en moeilijkheden. Wat er omgaat in de wereld der beschaafde en ontwikkelde
negers weet zij levendig en met een
fijn voelend hart te beschrijven. Een
prachtig karakter, dit begaafde
meisje. Een zuivere en zeer gevoelige
ziel spreekt hier haar heiligste en
diepste wezen uit. Een boek, dat stil
ontroert en een zeldzame ziele-adel
ontsluiert.
Joh. Heesterbeek
Victor KRAVCHENKO, Ik verkoos
de Vrijheid. Het persoonlijke en
politieke leven van een Sovjetfunctionaris. Vert. door Dra
Maura Diepenveen. -- H. Nelissen, Amsterdam, 1947, 384 blz.
f. 12.50.
Dit merkwaardige boek van een
Sovjetfunctionaris, die het Sovjetrégime ontvluchtte om als vrij mens
te kunnen leven, is een revelatie over
de onmenselijke terreur van het Sovjetbewind in Rusland. Kravchenko,
die in '29 tot de partij toetrad en
met hart en ziel het communisme
aanhing, totdat hij na enige jaren
het systeem leerde verfoeien als de
allerergste slavernij, werd tijdens de
oorlog naar Amerika gezonden voor
handelsaangelegenheden en daar zag
hij kans den dans te ontspringen. Hij
dook onder en schreef in enige maanden dit boek, dat een overtuigend
beeld geeft van de schrikwekkende
druk, waarin de mensen in Rusland
leven. Het Nazi-regime van Hitler
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is er
is
er een
een idylle
idylle bij.
bij. Doordat
Doordat de
de
auteur alle
alle rangen,
van de
auteur
rangen, van
de laagste
laagste
tot de hoogste, heeft
heeft doorlopen,
doorlopen, krijgt
de lezer een
de
een doorsnee-indruk
doorsnee-indruk van het
gehele Sovjetleven.
Men staat verge~ele
Sovjetleven. Men
verstomd over de
stomd
de verblinding,
verblinding, waarmee
waarmee
talloze mensen een
talloze
een idee
idee kunnen
kunnen aanaanhangen, een
een systeem
hangen,
systeem kunnen
kunnen huldihuldigen, dat
<i8t de
deelementairste
elementairste mensemensegen,
lijkheid met
met voeten
voeten treedt,
treedt, alle
alle momolijkheid
raal opzij
schuift en
en ontaard
is in
raal
opzij schuift
ontaard is
in
louter terreur.
Alles is
louter
terreur. Alles
is hier
hier schijn,
schijn,
façade en
en bedrog.
bedrog. Kravchenko
Kravchenko is een
een
vurig vaderlander
en wil
wil slechts
vurig
vaderlander en
slechts de
de
ogen der
voor het lijogen
der wereld
wereld openen
openen voor
lijden van
van het
hetRussische
Russische volk,
volk, dat
dat
machteloos is overgeleverd
machteloos
overgeleverd aan zijn
zijn
beulen en
en aan
beulen
aan de
de sinistere
sinistere heerheerschappij der Staatspolitie.
schappij
Staatspolitie.
J.v.H.

De Zonnewijzer.
Zonnewijzer. -— Nederlands Boekhuis, Tilburg,
1947.
huis,
Tilburg, 1947.
Onder leiding
leiding van
Onder
van Ed.
Ed. Hoornik,
Hoomik,
Wouter Paap
Paap en Jacq.
Wouter
Jacq. Schreurs
Schreurs ververschijnt
bij . Nederlands
Boekhuis te
te
schijnt bij
Nederlands Boekhuis
Tilburg de
Tilburg
de serie
serie DeDeZonnewijzer.
Zonnewijzer.
Deze wil
regelmatig nieuw
Deze
wil ««regelmatig
nieuw prozaprozawerk bieden
bieden van hoogstaand
hoogstaand litterair
litterair
gehalte».». De
De eerste
gehalte
eerste uitgaven
uitgaven dezer
dezer
serie zijn
Palabroea van
serie
zijn Palabroea
Gabriel
van Gabriel
Gorris, Agapé
Agapé van
van Klaas
Goms,
Klaas de
de Wit,
Wit,
Centenaarslast van Henk Schregel en
Oentenaar8last
Francine Onstein,
Onstein, .'en
en Abdicatie
Abdicatie van
R.
R. J.
J. Valkhoff.
Valkhoff. Deze
Deze vier
vier verschijverschijningen
ningen beantwoorden
beantwoorden inderdaad
inderdaad aan
aan
de boven
de
boven vermelde
vermelde eisen.
eisen. Het
Het zijn,
zijn,
met uitzondering
uitzondering van Abdicatie,
Abdicatie, dat
dat.
van
van een
een ander
ander karakter
karakter is, goed
goed gegeschreven novellen.
schreven
novellen. Mij
Mij persoonlijk
persoonlijk
bevallen Centenaarslast
Centenaarslast en Abdicatie
Abdicatie
bevallen
nog het
het best.
best. Dit laatste
laatste stuk
stuk is
is een
een
nog
historische
historische uitweiding over de laatste
laatste
koningin van Cyprus.
Cyprus. Het is
is te
tehopen,
hopen,
dat de
dat
de redactie
redactie haar
haar hoge
hoge eisen
eisen zal
zal
kunnen
Wie belang
belang stelt
kunnen handhaven.
handhaven. Wie
stelt
in het
het nieuwe
nieuwe prozawerk
prozawerk van
van hoofdhoofdzakelijk
zakelijk katholieke
katholieke jonge
jonge schrijvers
schrijvers
abonnere
abonnere zich op
op De
DeZonnewijzer.
Zonnewijzer.
De
De uitgave
uitgave is
is smaakvol.
smaakvol. Elk
Elk
deeltje
deeltje beslaat
beslaat ongeveer
ongeveer tachtig
tachtig
bladzijden,
groot formaat,
bladzijden, groot
formaat, op houthoutvrij
en kost f.
vrij papier
papier en
f. 2.90,
2.90, bij
bij inteintekening
kening op
op vier
vier delen
delen f.f. 2.50.
2.50.
Gabriel
Gabriel SMIT.
SMIT. In het
het land
land van
van den
den
— Het
HetSpectrum,
Spectrum,
Dichter.
Brussel, 1947,
Utrecht-Brussel,
1947, 143
143 blz.
blz.
Utrechtboekje heeft
heeft Gabriel
Gabriel Smit
Smit
Met dit boekje
een
een instructief
instructief werkje
werkje geschreven
geschreven

ter inleiding
inleiding in de
de poëzie.
poëzie. Met
Met evenevenbegrip be.beveel
bescheidenheid als
veel bescheidenheid
als begrip
spreekt
de verschillende
verschillende aspecten
aspecten
spreekt hij de
die
zich aan
aan ieder,
ieder, die
die over
over poëzie
poëzie
die zich
nadenkt,
voordoen. Ook
nadenkt, voordoen.
Ook Gabriel
Gabriel Smit
is
zich bewust
bewust den
den sluier
sluier die
die het
het
is zich
mysterie
te kunkunmysterie poëzie
poëzie verhult
verhult niet
niet te
nen
oplichten, maar
ervan ononnen oplichten,
maar wat ervan
der
begrippen en
woorden te vanvander begrippen
en woorden
gen
is, weet
weet hij
hij den
den lezer
lezer te
te ververgen is,
helderen
te verduidelijken.
verduidelijken. Liefde
Liefde
helderen en te
en
begrip voor
wekken was
was
en begrip
voor poëzie
poëzie te wekken
het
doel, dat
hij zich
zich stelde,
stelde, en
en dit
dit
het doel,
dat hij
doel
het boekje
boekje bij
bij elk
elkdaarvoor
daarvoor
doel zal
zal het
toegankelijk
lezer bereiken.
bereiken.
toegankelijk lezer
J.v.H.
Alice
MEYNELL, Prose
Poetry,
Alice MEYNELL,
Prose and Poetry,
1847-1922;
Centenary Edition
Edition
1847-1922 ; Centenary
edited
Frederick Page,
Page, Viola
Viola
edited by Frederick
Meynell,
Olivia Sowerby
Sowerby and
ana
Meynell, Olivia
Francis
Meynell, with aa biograbiograFrancis Meynell,
and critical
critical introduction
introduction
phical
phical and
by
V. Sackville-West.
Sackville-West. --- JonaJonaby V.
than
Cape, London,
than Cape,
London,394
394p.,
p.,15/15/-Miss
Sackville-West wijst
er in
wijst er
Miss Sackville-West
haar Inleiding
Inleiding op, dat het gewaagd
is om
een leven
leven teteschrijven
schrijven van
om een
iemand,
vrienden nog
in leven
nog in
iemand, wier vrienden
zijn.
Dit is
het geval met
Alice
zijn. Dit
met Alice
is het
Meynell, wier
eeuwfeest wij dit
dit jaar
jaar
wier eeuwfeest
vieren. Zij
Zij stierf slechts
vieren.
slechts. 25 jaar geleden. Maar
man, Sir
Sir Francis,
Francis, was
was
Haar man,
tegenwoordig bij
bij de
opening van
van de
de
de opening
tentoonstelling, die onlangs ter harer
ere
in Londen
Londen werd gehouden.
gehouden. Haar
ere in
Memoir van
van haar
dochter Viola's
Viola's Memoir
moeder
jaar opnieuw.
opnieuw.
moeder verscheen
verscheen dit jaar
Edition, die
die een
Centenary Edition,
Deze Centenary
royale greep
greep doet
doet in haar essays en
en
royale
zelf een
een welgedichten, is echter
echter zelf
sprekend getuigenis.
getuigenis. Enkele
Enkele gedichsprekend
persoonlijke vrienden
vrienden vullen
vullen
ten van persoonlijke
Miss Sackville-West's
Sackville-West's waarderig
waarderig van
van
Miss
deze
grote schrijfster
schrijfster en sympathiesympathiedeze grote
vrouw aan.
aan. Wij
'Wij vinden
vinden in deze
ke vrouw
een gedicht
gedicht (met onjuiste dasectie een
van Francis
Francis Thompson,
Thompson, die
die zozotum) van
veel aan
aan haar
haar te
tedanken
danken had
had;; van
van
veel
Coventry Patmore,
Patmore, die
die haar
haar voor-.
voor··
Coventry
stelde als
als Poet
Poet Laureate
Laureate;; en
en van
van
stelde
Meredith, die
die sprak van haar
George Meredith,
joumalism».
». Zij
Zij zijn
zijn
« princely
princely journalism
enkele van haar
haar vele
vele bewonslechts enkele
Dickens was
was een
een intieme
intieme
deraars. Dickens
vader, J. T.
T. ThompThompvriend van haar vader,
son, en
en kende
kende haar
haar als
als klein
klein meisje
meisje
son,
ItaliÊ!. Browning, Ruskin,
Ruskin, ChesterChesterIn Italië.
prezen haar
haar compacte
compacte stijl
stijl en
ton prezen
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diepe gedachten. Haar gedichten,
waarvan wij er hier een 40-tal vinden, vergeestelijken hartstocht en
liefde, en tonen hoe zij, die toch pas
op meerderjarige leeftijd met haar
ouders en zuster werd opgenomen
in de Katholieke Kerk, het Katholieke geloof volkomen in zich had
opgenomen.
De nadruk in deze uitgave ligt op
haar essays, die tot de knapste en
meest verzorgde behoren in de Engelse taal : scherp, fris, nooit sentimenteel, onbevreesd en origineel.
Het merkwaardige in deze begaafde
vrouw is niet alleen, dat zij tijd vond
om te schrijven (zij had acht kinderen), maar ook, dat zelfs haar
kleinste bijdragen zo verzorgd waren. Zij moest toch per slot van rekening met haar man door journalistiek werk en het verzorgen van
tijdschriften haar brood verdienen.
Een kleine driftkop bleef op de deur
bonzen van de badkamer, waar zij
zich vaak terugtrok om ongestoord
enkele uren te kunnen schrijven. En
in 1864 was zij bang, dat zij, als
vrouw, gedoemd zou zijn tot inactiviteit !
Elke greep in deze uitgave, die een
blijvende aanwinst is voor iedere
boekenkast, zal ons meer waardering
brengen voor deze belezen vrouw,
met haar evenwichtig oordeel en
mannelijke zekerheid, haar goede
smaak, aantrekkelijke gereserveerdheid, haar fijngevoeligheid en zelfbeheersing, en haar liefde voor de
Engelse taal.
J. van de Poel S.J.
Lanza del VASTO, De pelgrimstocht naar de bronnen. Geautoriseerde vertaling (uit het Frans)
door C. A. van Morckhoven. —
Pro Arte, Diest, 1946, 386 blz.
Fr. 150.
Het was alleszins een lofwaardig
initiatief van de uitgeverij a Pro
Arte » dit reeds zo gunstig bekend
boek ook in het Nederlands te laten
vertalen, al is begrijpelijkerwijze
heel wat van de wondermooie taal
van de Frans-schrijvende Italiaan
daarbij verloren gegaan. Lanza del
Vasto is het type van de minnestreel, die zich betoveren liet door de
gedroomde schoonheid, die alles verlaat, en met de vedel aan de zijde
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opstapt, zijn mooie droom achterna.
Hier is het 't land van Mahatma
Gandhi, die hem heeft weten te bekoren met zijn van godsdienstigheid
overvloeiend leven. Zonder zich in
het minst te storen aan al wat hem
aan het Westen bond, onderneemt hij
de lange pelgrimstocht (doch de pelgrim is minnestreel) naar de bronnen
van de heilige Ganges.
Del Vasto is een non-conformist.
De burgerlijke geplogenheden van
onze Westerse beschaving doen hem
walgen. Wanneer hij de heilige Indische bodem betreedt, om de leer
van de Mahatma in al haar strenge
eenvoud te beleven, heeft hij met
zijn geruit pak ook zijn Westerse
denk- en leefwijze afgelegd. Hij trekt
door het onmetelijke Indië als een
straatarme yóg. Del Vasto is er een,
die tot het uiterste gaat. Hij is van
de school van een de Nobili, die Hindoe werd met de Hindoes. Doch het
doel van deze Hindoe is niet de Hindoes te winnen en te bekeren, doch
zich zo in hun mentaliteit in te werken, dat hij ze gaat beleven en ze
ons kan openbaren. En inderdaad :
hij ontvouwt ons, niet langs de weg
der droge uiteenzetting, doch via
zijn concrete reiservaringen, de
schoonheid en diepte van dat zo religieuze volk. Het Hindoeïsme ligt
op de weg naar het christendom.
Maar -- zoals Pater Johanns in de
inleiding zegt -- « een tweede boek
ware nodig om de waarde van het
christendom voor de Hindoe te belichten. » En hier houdt het boek
jammer genoeg op. Hier heeft Del
Vasto ons niets meer te zeggen. We
zullen waarschijnlijk op dat tweede
boek blijven wachten. Wat hij ons
gezegd heeft, mocht en kon hij ons
zeggen, omdat het de minnestreel
was, die het ons zeide. Het andere
kan alleen geopenbaard worden door
de leraar. Nu heeft de minnestreel
wel gemeend, dat het ook zijn roeping was profeet te zijn. Is dat wel
zo ? De uitgever zelf schrijft in de
inleiding van het boek : « De schrandere lezer van « Pèlerinage aux sources » bemerkt spoedig, zelfs onder
de meest idealiserende inkleding (wie
vermoedt b.v., dat een vriendin uit
Europa hem na enkele weken had
ingehaald en hem heel de reis door
verder zou vergezellen ?) , dat het
doel van de schrijver niet vast staat.
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pelgrimtocht naar
naar de
de bronnen
bronnen is
is
De pelgrimtocht
de tocht
tocht van
van een
een ministreel
ministreel dan
dan
meer de
een pelgrim.
pelgrim.
van een
Mestdagh S.J.
S.J.
L. Mestdagh
RENINCA, Brandend
Brandend Heden.
Heden. —
RENINCA,
1941, 80
80 blz.,
blz., geb.
geb.
Lannoo, Tielt,
Lannoo,
Tielt, 1947,
15.
Fr. 75.
Deie nieuwe
nieuwe bundel
bundel van
van Reninca
Reninca
Deze
bevestigt niet alleen
alleen de
de indruk,
indruk, die
die
bevestigt
Getij:.» gewekt
gewekt had,
had,
haar ««Wassend
Wassend Getij
maar geeft er
er als
als het
hetware
warede
deinnerinnermaar
lijke verklaring
verklaring van.
van. Hij dateert
dateert uit
uit
lijke
periode, maar bevat
bevat stukken
stukken
dezelfde periode,
om hun
hun persoonlijk
persoonlijk religieuze
religieuze bebedie om
lijdenisklank minder
eerste
lijdenisklank
minderin
in het eerste
werkje pasten,
slechts na
na deze
deze
werkje
pasten, en
en slechts
voorbereidende publicatie
luisvoorbereidende
publicatie een
een luisterend en ontvankelijk
ontvankelijk publiek
publiek konkonterend
den vinden.
vinden. Deze
Deze bundel
bundel gaat dus
dus
den
dieper,
we
dieper, openbaart
openbaart meer
meer nog,
nog, wat we
aan
deze jonge
jongeschrijfster
schrijfsterhebben,
hebben,
aan deze
en welk het gehalte
gehalte isis van
vande
denieuwe
nieuwe
klank, die
die zij
zij onze
onze Nederlandse
N ederll!Uldse letletklank,
brengt.
teren brengt.
Een ongewoon
ongewoon sterke
sterke beeldende
beeldende
Een
kracht,
een uitgesproken
uitgesproken neiging
neiging
kracht, met een
naar
het cosmisch
cosmisch evocatieve,
evocatieve, staat
staat
naar het
hier
dienst van
van een
een intieme,
intieme, soms
soms
hier in dienst
aan
het mystieke
mystieke grenzende
grenzende GodsGodsaan het
van
beleving.
Ondanks afwisseling
afwisseling van
beleving. Ondanks
beelden,
kleur en
en intonatie,
intonatie, bebebeelden, van
van kleur
vatten
al deze
deze stukken
stukken één
éénobsedeobsedevatten al
rend
de soms
somsbereikte,
bereikte,
rend grondmotief
grondmotief :: de
steeds
betrachte, brandende
brandende hevighevigsteeds betrachte,
van een
eenmystiek
mystiek« heden
« heden»,
:.,
heid
heid van
waarin
alle verstrooidheid
verstrooidheid der
der zinzinwaarin alle
nen
alle denken
denken verstilt
verstilt tottot. een
een
nen en alle
zelfverloren
gezelfverloren aangeraakt-zijn
aangeraakt-zijn en
en gegrepen
zijn door
door God.
God.
grepen zijn
«Die
lied en
en de
de LiefLief« Die twee
twee -— het lied
de
- zijn
zijn op
opelkaar
elkaar verliefd...
verliefd... Het
Het
de -lied roept naar de Liefde,
Liefde, en
en de
de LiefLiefde
zingt!! En
En als
als de
de Liefde
Liefde zingt,
zingt,
de zingt
verstommen
geluiden, en de
de tijd
tijd
verstommen alle
alle geluiden,
staat stil»
stil» (bl.
(bI. 55)
55).. Literair
Literair ook staat
staat
het
werk hoger
hoger dan
dan ««Wassend
gehet werk
Wassend getij:..
jonge onstuimigonstuimigtij». Wel schaadt de jonge
aan de
de gaafheid
gaafheid van
van
heid
nog aan
heid soms
soms nog
het beeld
beeld en
en aan
aan de
deevenwichtigheid
evenwichtigheid
van
bouwen
ritme. Maar
Maar reeds
reeds zijn
zijn
van bouw
en ritme.
er
bladzijden, die,
ook literair,
literair, aan
aan
er bladzijden,
die, ook
de
gedichten van
van een
een Tagore
Tagore
de gaafste gedichten
herinneren,
laten vermoevermoeherinneren, en
en die
die ons laten
wat deze
dezetwee-en-twintigjarige
twee-en-twintigjarige
den
den wat
vermogen te schenschenons
eenmaal zal vermogen
ons eenmaal
haar talent
talent in de
de stilte
stilte kan
kan
ken,
ken, als
als haar
rijpen
steeds louterder
louterder in
in dienst
dienst
rijpen en
en steeds

blijft
blijft van
van een
eengroeiende
groeiende intimiteit
intimiteit
met God.
God.
Het
Het is
is dan
dan ook
ookgeen
geengoedwillige
goedwillige
overdrijving, wanneer
dit boekje
boekje
overdrijving,
wanneer we dit
als de
de rijkste
rijkstebelofte
beloftebeschouwen,
beschouwen, die
die
onze
sinds het begin
onze literatuur
literatuur sinds
begin van
van
de eeuw
eeuw gekend
gekend heeft.
heeft. Wie
Wie de
de moed
moed
bezit tot
tot inwendig
inwendig leven
leven en
en bebeniet bezit
schouwende stilte,
late« Brandend
«Brandend
schouwende
stilte, late
Heden:.» liever ongelezen. Hij
Hij zou
zou het
het
Heden
zijn estheticisme
estheticisme alleen
alleen kunnen
kunnen
met zijn
ontwijden.
Maar wie
wie nog
ontwijden. Maar
nog zin
zin heeft
heeft
voor
voor de diepte
diepte van
van God
God in
in zijn
zijn leven,
leven,
wie
wie in
in schoonheid
schoonheid wil
wil leren
lerenbidden
bidden
en stil
stil worden,
worden, hij
hij neme
neme dit
dit boek
boek ter
ter
hand.
Hij zal er
hand. Hij
er niet
niet alleen
alleen God
God zeer
zeer
nabij
nabij voelen,
voelen, maar de
de bezielde
bezielde gloed
gloed
van
van deze
deze meisjesstem
meisjesstem zal hem
hem welwellicht
licht ook
ook het
het geloof
geloof laten
latenterugvinterugvinden
den in de
de roeping
roeping en
en de
detoekomsttoekomstmogelijkheden van
zijn volk.
volk.
mogelijkheden
van zijn
De uitgeverij
uitgeverij Lannoo
Lannoo zorgde
zorgde voor
voor
een keurige
een
keurige en
en stijlvolle
stijlvolle uitgave,
uitgave, en
en
de
van de
de handtekening
handtekening van
de schrijfster
schrijfster
maakt
maakt elk
elk boekje
boekje tot
tot een
eenpersoonpersoonlijke boodschap.
boodschap. Aanbevolen.
Aanbevolen.
L.
L. Monden
Monden S.J.
S.J.
GodsdienJacob Van
Van MAERLANT, GodsdlenJacob
stige lyriek.
stlge
lyriek. Ingeleid en geandoor Prof.
Prof. Dr
Dr Paul
noteerd
Paul De
De
noteerd door
Klassieke galerij
Keyser.
galerij:.»
Keyser.--- ««Klassieke
nr
29, De
De Nederlandsche Boeknr 29,
Antwerpen, 1947,
handei,
1941, 108
108
handel, Antwerpen,
blz., Fr. 25.
blz.,
25.

Deze korte
Deze
korte bloemlezing
bloemlezing beperkt
beperkt
zich tot ««drie
drie vrij
zich
vrij lange
langegedichten,
gedichten,
die een
die.
een hoogtepunt
hoogtepunt vormen
vormen van
van de
godsdienstige lyriek
lyriek van
van Jacob
godsdienstige
Jacob van
van
Maerlant en
en het
Maerlant
het minst
minstafzonderlijk
afzonderlijk
zijn
uitgegeven of
ofopgenomen:
opgenomen: die
zijn uitgegeven
Clausule van der
derBible,,
BibZe. Ene
EneDiputaDiputaOlamuZe
cie van
me
van Onser
OnBerVrouwen
Vrouwenende
endevan
vanden
den
Heilighen Cruce„
HeiZighen
Oruce.• en Vander DrievouDrievoudicheide ».
:.. De meest
meest bekende
bekende gedichgedichten van
ten
van Van
Van Maerlant,
Maerlant, zoals
zoals de
de
eerste Martijn,
eerste
Martijn, Vanden
Vanden lande
lande van
van
Oversee
Kercken Claghe
Claghe zijn
zijn
Oversee en Der Kercken
hier
opgenomen. Het werkje
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KUNST EN CULTUURLEVEN
J. Van ACKERE, De intieme vormen
der muziek. De Kamermuziek en
het lied. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, (1947) , 238 blz.,
ing. Fr. 105, geb. Fr. 130.
In een paar jaren tijds schonk
schr. ons drie boekdelen, waarbij men
het niet meer gewaagd moet achten
om ze monumentaal te noemen, niet
zozeer om hun omvang dan wel om
de degelijkheid van hun inhoud. Zij
getuigen van een grondig vertrouwd
zijn met alles wat van verre of van
dichtbij met muziekgeschiedenis te
maken heeft, maar vooral van artistiek aanvoelen. Ook in de overige
kunstdomeinen, plastische kunsten
en literatuur, is schr. thuis. En dit
is van belang voor een dieper begrip
der muziek, voornamelijk vanaf de
XIXe eeuw. Toen liepen de afzonderlijke kunsten enigszins in elkaar
over, en veelvuldig zijn de wederkerige invloeden.
In Intieme Muziek wordt gehandeld over de kamermuziek en het
lied. Het geldt hier een goed bezonnen keuze uit het vele waardevolle,
ruim genoeg om een absoluut betrouwbaar beeld te geven van de ontwikkeling dezer genres en tegelijk
grondig kennis te maken met de
representatieve componisten. En de
trant waarin deze studies geschreven
werden, is op zichzelf zo mooi, zo
intiem, zo rustig beschouwd, soms
ook zo leuk, dat men zich laat meedrijven in een euphorie, die de gunstigste atmospheer schept tot het
aanhoren der muziek zelve.
G. De Wolf
Norman T. HUNT, A concert-goer's
introduction to the life and music of Frederick Delius. — Norman T. Hunt, London, z. j. (1947)
55 blz., Sh. 3.
Deze brochure geeft wat ze belooft:
een inleiding voor den concert-bezoeker. In den levensloop van Delius,
de vooral in Engeland zo geëerde
componist, wordt het ontstaan van
zijn werken op den voet gevolgd. In
zijn jonge jaren had hij te doen met
de oppositie van een goed bedoelen
vader voor wie de muziek wel-den

een heerlijk tijdverdrijf was, maar
geen levensonderhoud verzekerde.
Dank zij Edv. Grieg gaf vader eindelijk toe en kon Delius zich geheel
aan zijn kunst wijden. Dat wordt dan
de lange productieve periode van zijn
leven. Toen hij 65 jaar was, werd hij
geleidelijk lam en tenslotte ook nog
blind.
In de loop van dit korte levensverhaal worden de werken bij hun
ontstaan vermeld, bij de belangrijkere wordt even stilgestaan. Op
het einde is er een samenvattende
waardebeoordeling van dezen componist, dien Sir Thomas Beecham
noemde AK the greatest composer in
the world to-day ».
G. De W.
Rosa NEWMARCH, Jean Sibelius.
--- Goordran et Tabba Ltd., London, 1944, 79 blz.
Dit boekje omvat twee delen, verschillend in opzet maar beide interessant. Het eerste zijn persoonlijke
herinneringen van de schrijfster.
Nog vooraleer Sibelius' beroemdheid
buiten zijn geboorteland gevestigd
was, geraakte zij met hem bekend.
En zo ontstond een vriendschap van
jaren rondom het eenzame werken
van den groten Fin. Op het einde
van deze herinneringen staat een
goede karakterisering van Sibelius'
persoonlijkheid. Een driedubbele kultuurinvloed kwam in hem tot harmonieuze verbinding : de zin voor
klassiek-Griekse helderheid, de Noorse neiging tot mysticisme, die over
zijn werk bij tussenpozen haar versomberend waas uitspreidt, en tenslotte de vernuchterende invloed
van zijn Zweedse opleiding en zijn
juridische studiën.
Het tweede deel bestaat uit de
analyse, eerder beschrijvend dan formeel, van de zeven symphonieën van
Finlands nationalen componist.
G. De W.
C. F. RAMUZ, Souvenirs sur Igor
Strawinsky. — Editions MermodJulliard, Parijs, 1946, 162 blz.
Tijdens den eersten wereldoorlog
verbleven Ramuz en Strawinsky in
Zwitserland. Aldus kwam het tot
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Maar onder die gemoedelijke toon
schuilt een schat van accuraat weten
en een gedegen vertrouwdheid met
de muzikale cultuur van het Italië
der Renaissance, waar zovele Vlamingen de kunst van hun land inburgerden en op nieuwe banen leidden.
In de zestiende en zeventiendé
eeuw, tijden van hoogste artistieke
belangstelling en fijnzinnige kunstpraktijk, leefde te Cremona het geslacht der Amati, van vader op zoon
vioolbouwers met Europese vermaardheid. En toen de laatste afstammeling, Johan-Baptist Amati,
het edele beroep van zijn vader,
waarvoor ook hij geniale aanleg
scheen te bezitten, verliet om zijn
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roeping tot het priesterschap te volgen, kwam op het atelier een jonge
knaap, Antonio Stradivari, die de
roemvolle traditie der Amati-violen
ten top zou voeren. De dynastie veranderde van naam, maar het edele
streven naar klankschoonheid bij
sierlijken vorm had Antonio overgeërfd. Doch al het menselijke gaat
voorbij. Antonio's zonen droegen niet
in zich de geniale scheppingsdrang
van hun vader noch diens noeste
zoekerskracht. Met Antonio's dood
stierf in 1737 het creatieve in de
vioolbouwers van Cremona.
G. De W.

SOCIOLOGIE EN POLITIEK
Claude MORET, L'Allemagne et la
réorganisation de 1'Europe (19401943) . Les cahiers du Rhone
XII -- (50) , — La Baconnière,
Neuchatel, 1944, 254 blz.
Na een korte doch rijk gedocumenteerde uiteenzetting over de
grondslagen van de Duitse politieke
gedachte en haar ontwikkeling, sedert het begin dezer eeuw, in het teken van de beruchte formule van
Clausewitz (de oorlog is slechts de
voortzetting van de politiek met andere middelen), geeft schrijver, aan
de hand van kenschetsende verklaringen en publicaties, een samenvatting van de beginselen en methodes
die, van 1940 tot 1943, de organisatie
van Europa onder Duitse leiding
hebben beheerst. Aan teksten en
feiten wordt weinig of geen cornmentaar toegevoegd. De zorg om te
besluiten wordt aan de lezer overgelaten.
De verzamelde gegevens volstaan
echter ruimschoots om de verbluffende « Griindlichkeit » te belichten
waarmede de systematische verovering van het vasteland werd
voorbereid en voltrokken. Dit is de
hoofdbedoeling en de hoofdverdienste
ook van het werk. Achtereenvolgens
wordt de inschakeling en de « nieuwe orde » van Bohemen-Moravië, van
Polen, van de veroverde Russische
gebieden, van de Balkanlanden en
van de bezette Westerse staten behandeld.

De verscheidenheid zelve der aangewende middelen bewijst de éénheid
der doelbewuste Duitse politiek. Vrijwel niets is aan het toeval overgelaten. Met alle factoren wordt nauwkeurig rekening gehouden : geographische en ethnologische, historische
en economische. Echter niet met
geestelijke factoren. Later moest
blijken hoe moeilijk, in een ruimte
onder geweld gesmeed, de nodige
geestelijke eenheid kan groeien en
hoe de ontstentenis van vrijheid, gerechtigheid, en vooral van algemeen
aanvaarde geestelijke grondslagen,
het vormingsproces van een continentale gemeenschap slechts kan
vertragen.
Toch is, gezien de historische vaststelling dat geweld meestal het ontstaan van macht bezoedelt, de gedachte benauwend van wat er zou
gebeurd zijn indien Duitsl an d, ook
op materieel gebied, zijn meester
niet gevonden had.

A. Thomas
J. M. YEPES, Philosophie du Panaméricanisme et organisation de
la paix.. – L'évolution du monde
et des idées. -- La Baconnière,
Neuchatel, 1945, 348 blz., Zw.
fr. 7,50.
Het Panamericanisme als philosophische en juridische leer is ten
onzent te weinig bekend. J. M. Yepes,
voorheen juridisch adviseur bij het
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Ministerie van Buitenlandse Zaken
van Columbia, lid van het Amerikaans Instituut van Internationaal
Recht, afgevaardigde van Columbia
bij de Panamerikaanse conferenties,
bij de Volkenbond en bij de Conferentie van San-Francisco, thans professor aan het Institut des Hautes
Etudes Internationales te Parijs, is
bijzonder bevoegd om de oorsprong
en de geschiedenis te schetsen en het
wezen te definiëren van wat hijzelf
« dit politiek, ethisch-juridisch en
psychologisch complex » noemt. Hij
doet het met de degelijkheid en de
duidelijkheid, die de professor verraden. Ongemeen belangwekkend zijn
de bladzijden gewijd aan het Panamerikaans recht of juister aan het
Panamerikaans volkenrecht, dat wel
zijn eigen normen heeft, doch dat de
onmiskenbare stempel draagt van de
Westerse cultuur. Schrijver verheelt
dit overigens niet : « Ce sera l'honneur de 1'Amérique de servir de laboratoire aux plus audacieuses expériences politiques, sociales et internationales pour que le monde
évite le retour aux mêmes erreurs
et pour payer l'Occident l'apport de
sa civilisation chrétienne et de sa
propre conception de la vie. » Hij ziet
in het Panamerikanisme de grondslag van het toekomstig wereldrecht,
dat eindelijk de vrede zal doen heersen onder de mensen van goede wil,
waar het namelijk het « pacta sunt
servanda », de moraal als hoogste
norm van ' de internationale politiek,
de veroordeling van de aanvalsoorlog
en van de tussenkomst van een staat
in de aangelegenheden van een andere staat, het voeren van een politiek van solidariteit en van goede
nabuurschap, de binnenlandse en internationale democratie en tenslotte
de waardigheid van de menselijke
persoon als leidende beginselen aanvaardt.
Het spreekt v anzelf, dat deze beginselen lijnrecht staan tegenover al
wat zweemt naar machtspolitiek.
Streng wordt dan ook o.m. het werk
veroordeeld van W. Lippmann, «The
U.S. Foreign Policy » waarin de
Amerikaanse buitenlandse politiek
grotendeels verklaard wordt in het
licht van « egoïstische » overwegingen, m.a.w. van nationale, zij het
dan vitale, belangen. Bedoeld werk
schrijft Yepes overigens toe aan

« een zwak ogenblik » van de gezagrijke auteur. Ondertussen heeft deze
laatste echter herhaaldelijk soortgelijke zwakke ogenblikken gekend
zonder dat zijn gezag er onder geleden heeft.
Hoezeer men derhalve ook de Panamerikaanse pogingen moet prijzen
om een juister en hoger begrip der
internationale verhoudingen ingang
te doen vinden, toch moet men
vaststellen, dat t.o.v. grootmachten
die noch de Panamerikaanse noch
gelijk welke andere spiritualistisch
georiënteerde internationale leer
aanhangen, de afwijkingen daarvan,
zoals die door Lippmann worden
aanbevolen en door het Amerikaans
staatsdepartement worden bedreven
(of er tussen beide verband bestaat,
laten wij in het midden) , begrijpelijk en tot op zeker hoogte ook gerechtvaardigd kunnen zijn.
Dit vermindert echter geenszins de
wetenschappelijke en morele waarde
van het hier besproken werk.
A. Thomas
Mgr de SOLAGES, La théologie de
la guerre juste. -- Questions
disputées. Desclée De Brouwer,
(1946) , 154 blz., Fr. 30.
In deze studie onderzoekt de schrijver als theoloog de organische ontwikkeling van probleemstelling en
voorgestelde oplossing in de vraag
naar de rechtvaardigheid van den
oorlog. Van uit dit standpunt werden, onder de vele schrijvers die
over dit onderwerp handelden, in de
progressieve orde van het doorzicht,
duidelijkheidshalve, alleen St. Thomas, Augustinus, Vitoria en Taparelli besproken. De overige worden
slechts aangehaald in de mate dat
ze voor dezen waardige tegenhangers zijn of een dieper doordenken
van hun leer bieden.
Dit synthetisch overzicht laat toe,
in het scherper bewustworden van
de eenheid van het mensdom, de groei
te volgen van de moraal-theologische houding welke, uitgaande van
de rechtvaardiging van den oorlog
voor een bepaald land, een streven
wordt naar organisatie van de vrede in de statengemeenschap. Het
recht van oorlogvoeren bestaat
slechts in een afwezigheid van een
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internationale ordening : « si la
guerre peut rentrer dans l'ordre, c'est
que le monde n'y est pas. »
Een aanhangsel bij deze studie bespreekt de vooruitgang omtrent dezelfde vraag in zover zij door het
algemeen leergezag van de Kerk, van
Benedictus XV tot Pius XII, werd
behandeld. Hoofdzakelijk wordt uit
de Encycliek Summi Pontificatus en
de Kerstboodschap van 1941 heel het
verlichtend streven van Pius XII
naar een wereldvrede tot een sterk
gestructureerde en tot hiertoe ongeëvenaarde eenheid herleid.
Alles draagt het stempel van den
schrijver : doorzicht, maat, scherpzinnigheid, waarheidsliefde: een werk
van Mgr de Solages.
A. De Geyter

zonderste beschikkingen van elk
artikel. Het was zijn bedoeling niet
alle vragen, welke hier kunnen rijzen,
volledig uit te putten zoals dat in
lijviger werken als dat van La Haye
en Vankerckhove het geval is, maar
wel een klare oplossing te geven
voor de hoofdvragen.
Bedoeld als vulgarisatiewerkje, is
dit boekje voor juristen zeer bruikbaar, door zijn bondige verwijzing naar de bronnen, voornamelijk
de parlementaire annalen. Gezien het
recente karakter der huishuurwet
werd er nog geen rechtspraak in verwerkt. Wij vonden ook geen verwijzing naar vroegere rechtspraak. Het
is een zeer gemakkelijk hanteerbaar
boekje, en verdient aanbeveling.
A. Hernould

M. D. CHENU O.P., Spiritualité du
travail. -- Etudes Religieuses
numéros 604-605, La Pensée
Catholique, Luika 1947, 45 blz.,
Fr. 10.

EIuib HOSTE, Bouwen op het platte
land. — Stedenbouwkundige
reeks, nr 1. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 63 blz.
en 50 afbeeldingen, Fr. 100.

Aan het werk, dat in de XIXe
eeuw in een goddeloos en materialistisch midden grond en drijfveer werd
van een nieuwe gemeenschap, moet
het christendom de diepe waarde terugschenken in het Mystisch lichaam.
De arbeid is voor de mens, die tot
de contemplatie van de heiligheid
geroepen is, een levensuiting, een
bezieling van de stoffelijke wereld,
een eis naar gemeenschap; in de natuur geworteld wordt het een vorm
van verheffing en verlossing door
het genadeleven. Dat de godsdienst
zulk een houding t. o. v. het werk kan
oproepen is een belofte voor de toekomst van de christenheid : dat is
de boodschap van vertrouwen die de
schrijver mededeelt.
A. De Geyter

Iedereen, die open oog heeft voor
schoonheid en harmonie en onze wegen afreist, is voortdurend geërgerd
door de ordeloze en wansmakelijke
bebouwing waarmede ons platteland
thans hopeloos bedorven is. Pijnlijk
resultaat van het in ons lande op
velerlei gebied en niet minder inzake
bouwen, van overheidswege onverantwoord « laten begaan ». Tal van
initiatieven hebben gepoogd nog iets
te redden maar steeds botsten zij op
onwil en onbevoegdheid.
Het getuigt dan ook werkelijk van
moed van één onzer zeldzame « schrijvende» Vlaamse architecten, de veelzijdige aspecten van dit « hopeloos
geval » te behandelen en te belichten. Naar uitzicht en inhoud lijkt
ons het werkje van Huib Hoste een
verdienstelijke en waardige inzet
van de Stedenbouwkundige Reeks
door de zorgen van Standaard-Boekhandel in het vooruitzicht gesteld.
De nieuwe stedebouwkundige regelementering, reeds onder de bezetting verdienstelijk uitgewerkt, alsook de bescherming van de architectentitel, zal wellicht enige verbetering in de toestand brengen ; nochthans achten wij het op de eerste
plaats nodig, dat er van de centrale
besturen een strengere bouwcontrole

Robert ERKENS, De huishuurwet
1947. « De Vlijt », Antwerpen,
1947, 71 blz., Fr. 20.
In dit werkje bespreekt Meester
huishuurwet, op 31
Juli 1947 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Hij geeft na elk wetsartikel een
bondig commentaar, waarin hij op
een zeer eenvoudige en preciese wijze de aandacht vestigt op de bij-

R. Erkens de
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0.90.
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het einde
< De
merkwaardige ontwikkeling,
ontwikkeling,
e
De merkwaardige
waardoor
Latijn enerzijds
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J. W.
W. Kemper
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axioma in
in de
gedachtevan
vanhet
hetvolk
volk
gedachte
- was
wasnieuw
nieuw

BOEKBESPREKING
en, van orthodox Christelijk standpunt, kettersch. » Het is een moderne
dwaling ; immers : «niet v•ór de
achttiende en negentiende eeuw werd
het dogma van , onvermijdelijken
vooruitgang een deel van de algemeen gangbare levensbeschouwing. »
Dit geloof is « gebaseerd op den
wenschdroom » (blz. 25) . De « mythe
van den vooruitgang » is « een goedprater van de huidige tyrannie en
kwade daden. »
Aldous Huxley brengt ons tot nadenken met opmerkingen als : « de
moderne wereld verschilt van het
oude Griekenland in graad en omvang, niet naar den aard » (blz. 35) ,
en deze : « tegen de verleiding van
machtsmisbruik bestaat geen andere
wapenrusting dan heiligheid. » Zo is
dit hele boekje een schat, althans
voor zelf-denkende lezers, niet echter
voor hen, die voor-gedacht worden
door krant, film, radio, zoals Aldous
Huxley zou zeggen. Indien allen aandachtig lezen en nadenken, zullen de
woorden van A. Huxley geen Cassandra-voorspellingen blijken -- wat
tot grote schade zou strekken voor
het rampzalige mensdom.
J. W. Kemper
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gewijzigd, dat ze den rechter toelaat
ook den gedeeltelijk abnormalen delinquent te straffen naar de mate
van zijn schuld, en tevens te zorgen
voor zijn genezing. In denzelfden zin
onderzoekt de auteur ons strafsysteem, het probleem van de individualisatie der straf, de waarde en
de werking van geldboete en gevangenisstraf, met interessante beschouwingen over de bijkomende straffen.
Hij belicht de noodzakelijkheid van
een hervorming, ook voor de jeugdige misdadigers, van het educatieen reclasseringssysteem, dat hij uitgebreider bij de wet wenst geregeld
te zien en waarbij hij voorstander is
van een aan onze mentaliteit aangepast probation-systeem. Wat betreft
het strafprocesrecht bespreekt hij
tenslotte het contradictoir vóóronderzoek, het gezwoornengerecht, de
specialisatie van den strafrechter en
de drieledige indeling der misdrijven.
Geschreven in een krachtige taal
met een helder inzicht in de behandelde vraagstukken is dit werk een
der meest waardevolle bijdragen tot
de Belgische strafrechtsliteratuur.
K. Caenepeel

Dr J. MEYKNECHT,
Léon CORNIL, Le droit pénal et la
procédure péna1e après la tourmente. -- Introduction aux Novelles « Procédure pénale », Maison Ferdinand Larcier, Brussel,
1946, 79 blz. groot in-4°, Fr. 75.
Toen het Strafwetboek van 1867
uitgevaardigd werd, was de reden
van het succes ervan, dat het beantwoordde aan het rechtsgevoel van
dien tijd. Dat rechtsgevoel was afgestemd op de theorieën der klassieke school. Thans is het neo-klassiek, in dien zin dat onze maatschappij het geloof aan de vrije wil
behouden heeft, maar voorgelicht
door de conclusies der sociologische
en der anthropologische school ook
de invloeden van erfelijkheid en sociaal milieu erkent. Uitgaande van
deze stelling onderzoekt ProcureurGeneraal Cornil, welke hervormingen
aan ons strafrecht dienen te worden
aangebracht. Aan de miskenning van
dit neo-klassiek rechtsgevoel wijt hij
de moeilijke toepassing der wet van
1930 op de bescherming der maatschappij. Deze wet dient in zoverre

Hebben de
Dieren Verstand ? E. J. Brill,

Leiden, 1947, 97 pp.
Een lezenswaardige en rijk gedocumenteerde studie, waarin de
schrijver opkomt tegen het h ed en
onder de dierenpsychologen algemeen geworden gebruik bij de die re n
te spreken van intelligentie en intelligente handelingen. Hij toont aan,
dat ook de vele, die een volledige
overeenkomst van mens en dier verwerpen en wezenlijk onderscheid tussen beide willen handhaven, door het
gebruik dezer op dit gebied misleidende begrippen hunsondanks tot een
essentiële gelijkstelling komen. Hier
en daar zou een nog wat dieper
gravende wijsgerige behandeling van
de aanhangige psychologische en
philosophische problemen, met name
wat betreft het wezensonderscheid
tussen mens en dier, het werk ten
goede gekomen zijn. Een enkele maal
ook vraagt men zich af of niet een
al te polemische toon het wetenschappelijk betoog benadeeld.
E. H.
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VARIA,
VARIA
Gedenkboek GlJzelaarskamp
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Gedenkboek
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---- van
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Gravenhage,
1947, 287
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287 blz.
blz.
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:1.
W. HOFWIJK,
HOFWLJK, De
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- Uitgeverij
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Dag. —
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3.90.
Heemstede, 1947,
1947, 255
255 blz.,
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F.v.V.
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De beroemde meesterwerken van

Dr. Fr. - M. WILLAM

LA VIE DE J
dans Ie pays et Ie peuple d'Israël
Het verschijnen van dit op de geschiedkundige, archeologische
ethnographische en tekstcritische studiën gebaseerde werk was
en blij ft een evenement.
550 blz. — 144 fr. — Rijk geïll.
De Nederlandse herdruk is eveneens van de pers.

LA VIE DE MARIE
Mère de Jésus
Het even bekende werk complementair aan het voorgaande.
440 blz. — 144 fr. — Rijk geïll.

De mooiste reeks over muziek

COMPONISTEN - SERIE
In 24 delen de levensroman en het compositiebeeld van : Bach,
Bruckner, Grieg, Haendel, Beethoven, Haydn, Brahms, Chopin,
Bartok, Purcell, Sibelius, Weber, Wagner, J. Strauss, Schumann,
Verdi, Schubert, Tschaikowski, Mendelssohn, Mozart, Palestrina,
Ravel, Dvorak, Paganini.

Topprestatie als mooie uitgave en rijk geïll.
Elk deel : 90 fr. bij intekening op de reeks.
Per deel afzonderlijk : 125 fr.

SIGRID UNDSET

KRISTIN LAVRANS DOCHTER
3 delen
Het meester-epos thans weer opnieuw verkrijgbaar, in zeer mooie
uitgave tegen 450 f r.
De N.V. STANDAARD-BOEKHANDEL echter maakt u de
betaling mogelijk in 3 stortingen van 150 fr.
N.V. STANDAARD BOEKHANDEL
-

Brussel:
Antwerpen : Huidevettersstraat 55 59 ; postr. 105248.
121, Em. Jacqmainlaan ; postr. 162.69.
Gent : Lange Kruisstraat
Leuven : Predikherenstraat 10 ; postr. 1698.96.
2; postr. 7561.
-

—

Bij haar 95e verjaardag verschijnen de "Mémoires„ van
Mejuffrouw
M. E. BELPAIRE

GESTALTEN
IN 'T VERLEDEN

380 blz. en 1 buitentekstplaat

Formaat : 16 X 23

Prijs : Ingenaaid fr. 150.

-

Gebonden fr. 190.

« DE KINKHOREN » DESCLEE DE BROUWER & Cie
AFDELING VERKOOP : Houtkaai 22, BRUGGE

EEN IDEAAL MEDITATIEBOEK

L. DE GRANDMAISON S. J.

GODS
MEDEARBEIDERS
Nederlandse Vertaling van J. Vermeulen, pr.

« Geestelijke Lezing, aangepast zoals weinig, aan de
noden van dezen tijd ».

Het boek bevat 84 meditaties, verdeeld over 5 delen.
Eerste deel :
Luisteren naar God, voorwaarde tot het Apostolisch leven.

Tweede deel :
Dienende liefde, kenmerk van het Apostolisch leven.

Derde deel :
Gebed, bron van het Apostolisch leven.

Vierde deel :
Zuivering, voorbereiding tot het Apostolisch leven.

Vijfde deel :
Vreugde, sieraad en hoogtepunt van het Apostolisch leven.

Formaat : 12 X 18 cm.
Prijs ingenaaid : fr. 120.

-

-

XVI + 370 blz.
Gebonden : fr. 160

« DE KINKHOREN » DESCLEE DE BROUWER & Cie
AFDELING VERKOOP : Houtkaai 22, BRUGGE

Klassieke Preeken in Nederlandsche Vertaling

M EESTERS
VAN GODS WOORD
Onder Redactie van
Dr. A. van LEEUWEN O.F.M.

Drs. M. GOEMANS O.F.M.

Lect. Chr. VERMEULEN O.F.M. — M. GOOSSENS O.F.M.

Zijn pas verschenen :

Preeken.
I. CYRILLUS VAN ALEXANDRIE.
Ingeleid en vertaald door Dr. M. COSTANZA C.R.S.S.
II. PAUS PIUS XII. — Feestpreeken.
Ingeleid en vertaald door Mgr Dr. Jan 0. SMIT.
III.

PAUS PIUS XII. — Toespraken.
Ingeleid en vertaald door Mgr Dr. Jan 0. SMIT.

IV. FULGENTIUS. — Preeken.
Ingeleid en vertaald door Dr. J. J. Van den BESSELAAR.

V. Mgr E. W. VON KETTELER. —

Preeken.

Ingeleid en vertaald door Drs. G. JANSEN O.F.M.

Prijs per deel : Ingenaaid fr. 55. — Gebonden fr. 75.
Prijs per inteekening op de 5 eerste bundels :
Ingenaaid : fr. 250. — Gebonden : fr. 350.

« DE KINKHOREN » DESCLEE DE BROUWER & Cie.
AFDELING VERKOOP : Houtkaai 22, BRUGGE

IN UW KERK GEEN STOF MEER!

Engelsche BOENWAS 100 % terpentijn voor parketvloeren, linoleum,
lambrizeeringen, marmer en kerknteubelen in het algemeen.

Kleine Bibliotheek voor Theologie en Ascese

Kanunnik Jean VI EUJ EAN

LEVEN
NAAR DE GEEST
Vertaald door Achiel Leysen, pro

« Een pleitrede om te leven naar de geest midden een beschaving die vastgeankerd ;r.it in het vleselijke. Schrijver
definieert dit leven als een schroomvol schouwen in het verborgen innerlijk wezen der dingen; een zielvol benaderen
van hun concrete eigenheid; een Godsblik op de werkelijkheid. Daarna toont hij aan hoe dit goddelijk inzicht de
meest uiteenlopende domeinen van het leven moet doorglanzen en omvormen; de evenmens, de arbeid, het huwelijk,
het lijden en het christendom. Om te besluiten wijst hij op
de middelen die aan het leven naar de geest een ruimere
ontplooiing kunnen geven.

Dit boek is een weldaad omdat het ons kinderlijk ontvankelijk maakt voor de schittering van het eenvoudige, en
tevens bet verlangen wekt om intens te leven in de Grote
Aanwezigheid. »
(Collationes Brugenses).

Formaat :
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X 20,5 - 105 blz.

Prijs : fr.tO,« DE KINKHOREN» DESCLEE DE BROUWER & Cic
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Een nadere beschouwing van Evelyn Waughs vroeger werk zal
aantonen hoezeer Scott-King's Modern Europe past in de natuurlijke ontwikkelingsgang van de schrijver, en zal tevens verduidelijken, in hoeverre en waarom Waugh faalde in de ambitieuze
onderneming van Brideshead Revisited. (De biographieën van
Rossetti, 1928, en van Edmund Campion, 1935, vallen buiten mijn
beschouwing, evenals de reisbeschrijvingen Labels, 1930, Remote
People, 1932, Ninety-two Days, 1934, Waugh in Abyssinia, 1936,
1939, en de
Robbery Under Law ; The Mexican Object Lesson,
door de schrijver uit deze werken samengestelde bloemlezing
When the Going Was Good, 1946) .
Voorafgaand aan Brideshead Revisited (1945) schreef Waugh
de volgende romans : Decline and Fall (1928), Vile Bodies (1930),
Black Mischief (1932) , A Handful of Dust (1934) , Scoop (1938)
en Put Out More Flags (1942) . Al deze romans hebben met elkaar
gemeen, dat zij spelen in een komische en farciale wereld, een
bewust en caricaturaal- overdreven expansie van de huidige maatschappij in haar uitgeholde, amorele, paganistische bovenlagen,
de zelf-kant van de rijke en snel verarmende « Society » ; een
koortsachtige wereld van geestelijk-ontwortelde, rijke jongelieden
in de steriele ban van een oppervlakkige en rusteloze genotzucht,
van leeghoofdige diplomaten, half-ongeletterde persmagnaten,
dichtgetimmerde ministeriële ambtenaren, gedegenereerde aestheten, luchthartige schurken, afpersers en de veelal half-imbeciele,
laatste telgen van een berooide landadel. In bijna alle genoemde
werken worden een of meer verbijsterde, welwillende imbecielen
voor het vermaak van de lezer voor de leeuwen geworpen. Rose
Macaulay heeft deze zelfgeschapen wereld van Evelyn Waugh
een circus genoemd. Het is een zeer treffende vergelijking.
Waughs wereld is omsloten door een hek en geregeld volgens een
eigen circus-conventie. (In Work Suspended : « Are the lions
really alive ? » « Yes, lovey. » « Will they eat us up ? » « No, lovey,
the man won't let them. ») De clowns lopen door alle nummers.
Nu en dan gebeurt er een ongeluk, maar het lachen van de toeschouwers is onbedaarlijk. En terecht. Want het schouwspel werd
geschapen voor de lach. Evelyn Waugh verstaat zijn métier van
spullebaas tot in de laatste perfectie. Zijn stijl is chroom-nikkel,
hard, glad, precies, intransigant, economisch, brillant en volkomen
emotieloos ondanks alle gratie. De schrijver onthoudt zich meestal
van alle commentaar en geeft de lezer enkel, door het venster van
zijn vlekkeloos-lucied proza, een heldere blik op Waughs apenkooi met zijn apenmoraal. Alle geboden worden met de rijkste
variaties overtreden in deze wereld van echtbrekers, geperverteerden, dieven, afpersers, mythomanen, parasieten en subnormale
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hedonisten. Hieraan behoeft nauwelijks toegevoegd te worden,
dat de lectuur van deze romans alles behalve stichtelijk is en
dat de gegevens van de verhalen de catharsis van een nimmer
falende geestigheid en humor dringend nodig hebben. Er is geen
ethische kritiek van de schrijver in de meeste dezer werken. Het
oordeel wordt aan de lezer overgelaten. In deze werken wordt
de Heer niet in vreugde gediend. De dienst is een Mammonsdienst
en de humor is die van de galg.
Het eerste werk, Decline and Fall, vormt het meest treffende
voorbeeld van de caricaturale wereld tegen de achtergrond waarvan Evelyn Waugh zijn menagerie te kijk stelt. De hoofdpersoon
van het boek, Paul Pennyfeather, is student in de theologie te
Oxford. Een aantal beschonken, rijke studenten overvallen hem
op het gazon voor zijn college en beroven hem van zijn pantalon,
waarop Pennyfeather, met de wrede logica van de humor, weggestuurd wordt van de universiteit « wegens onfatsoenlijk gedrag ».
Hij wordt leraar op een kleine kostschool (de preoccupatie met
kostscholen, leraren en Oxford is, evenals in de andere werken,
karakteristiek voor Waughs geestelijke instelling en ademt eenzelfde nostalgie als de gepreoccupeerdheid met de ten ondergang
gedoemde landadel en hun parken en landhuizen). Zijn collegas
op de kostschool zijn twee fantastisch-komische figuren, de bigamist Grimes, die een grote bekwaamheid ontwikkelt in het plegen
van pseudo-zelfmoord om zich te onttrekken aan de gevolgen van
zijn schurkenstreken, en Prendergast, een Anglikaanse dominee,
die de kerk verlaten heeft vanwege zijn « Twijfels ». Later echter
ontdekt deze, dat de moderne kerk zich niet bekommert om de
al- of niet-aanwezigheid van geloof en, terugkerend naar de geestelijke stand, wordt hij verbonden aan een « moderne » gevangenis, waar een gedetineerde en krankzinnige timmerman, dank
zij de eveneens « moderne » psycho-therapeutische methoden van
de gevangenis-directeur, de gelegenheid krijgt om de arme Prendergast op bloedige wijze van zijn leven te beroven. Het milieu
van de kostschool, die veel meer lijkt op een beminnelijk gekkenhuis dan op een onderwijsinrichting, wordt met gefascineerde
liefde beschreven. De rector, Augustus Fagan, is een even grote,
doch meer verfijnde schurk als Grimes, en de butler Philbrick
een vindingrijk megalomaan. Tijdens het jaarlijks sportfeest, een
daverende farce op zichzelf, maakt Paul Pennyfeather kennis
met een rijke society-dame, moeder van een leerling, die met haar
neger-minnaar het feest komt opluisteren. Deze dame, die later
als Lady Metroland in andere romans terug zal keren als een der
steunpilaren van Waughs corrupte wereld, voelt zich aangetrokken tot Paul Pennyfeather en selecteert hem als opvolger van
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haar neger. Pennyfeather zegt het schoolleven vaarwel en neemt
zijn intrek in het futuristisch landhuis van zijn beschermvrouwe.
Deze dame echter ontleent een groot deel van haar inkomen aan
een oud familie-bedrijf, de handel in blanke slavinnen. Paul Pennyfeather raakt in alle onschuld verwikkeld in een van haar
zakelijke transacties en wordt gearresteerd op de dag van het
voorgenomen huwelijk met zijn beminde. Hij wordt veroordeeld
tot dwangarbeid en ontmoet in de gevangenis niet slechts zijn
vroegere collega Grimes (die er natuurlijk in slaagt te ontsnappen) , maar ook de gevangenis-aalmoezenier Prendergast, die,
zoals reeds gezegd, bloedig vermoord wordt. (Terloops zij vermeld dat er in de Engelse letteren van de laatste vijftig jaren
waarschijnlijk geen toneel te vinden is, dat door zijn vermengen
van piëteit en farce zozeer de lachlust wekt van de lezer als de
scene in de gevangeniskapel, als de gevangenen tijdens het zingen
van de hymne gelegenheid krijgen elkaar op maat en melodie
van het godsdienstig gezang het nieuws van de moord mee te
delen. Ik citeer slechts één strofe :
« Time like an ever-rolling stream
Bears all its sons away
Poor Prendy ' ollered fit to kill
For nearly ' alf an hour. »
Slechts de scene van de begrafenis op zee in Somerset Maughams The Narrow Corner kan deze onheilige en profane farce.
evenaren) .
Inmiddels heeft Paul Pennyfeathers verloofde, die zelf vrijwel
zonder blaam uit het proces te voorschijn is gekomen, stappen
ondernomen om haar verloofde te bevrijden. Zij besluit te huwen
met de volkomen ignobele minister van binnenlandse zaken, die
er op zijn beurt voor zorgt, dat Pennyfeather verlof ontvangt
een blinde-darm-operatie te ondergaan buiten de gevangenis. De
operatie vindt weliswaar niet plaats, maar de patiënt « sterft »
officieel. Aldus herwint onze held de vrijheid. Vermomd met een
cavallerie-snor keert hij naar zijn oude college te Oxford terug,
waar hij door niemand herkend zijn theologische studiën hervat.
Dat is het einde van een intens komisch en volkomen zot verhaal.
Het is geschreven met grote morele en emotionele onbevangenheid,
en de humor van het verhaal is alleen werkzaam bij de lezer, die
de onbevangenheid van de schrijver kan delen. Zodra men het
verhaal en zijn komische gebeurtenissen gaat meten aan ethische
normen of een emotioneel standpunt inneemt tegenover voorval
en karakters, krijgt men een intens onbehaaglijk gevoel. Wat de
schrijver echter van de lezer vraagt, is niet meer dan vereist
wordt voor het waarderen van iedere farce en niets meer dan
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de onbevangenheid, waarmee men zich vermaakt bij de aanblik
van een kooi met apen. Wij bevinden ons in Decline and Fall in
het rijk van de pure farce, ongelooflijk en blijvend komisch,
zonder eerbied en stichting, zonder morele of philosophische
oordelen, bestaande bij eigen recht en zelfs volkomen gespeend
van de ondertoon van doem en ondergang, die wij in latere werken van de schrijver aantreffen. Het is niet een verheffend werk,
maar in zijn soort en zijn volmaakte stijl een meesterwerk.
Dan verschijnt in 1930 Vile Bodies. Wij bevinden ons in dezelfde wereld, maar de spullebaas is iets gerijpt. Nu en dan zien
wij op zijn gezicht een trek van walging en nu en dan verlaat
de schrijver zijn hoge, koele waarnemerspost en geeft een (esthetisch misplaatste) uitroep van afkeer. De klucht krijgt een scherpe
satyrische kant en een sneller, bijna koortsachtig tempo. Maar
het onmiskenbaar scheppend genot van de auteur verraadt zijn
onverminderde gefascineerdheid met zijn menagerie. Wij zien
hetzelfde mengsel van walging en scheppende nieuwsgierigheid,
dat wij ook bij Huxley en in meer sinistere vorm bij Graham
Greene aantreffen. De mantel van de moralist hangt onwennig
om 's schrijvers schouders als hij ons met de vaardige bekwaamheid van de geboren gids rondleidt door een febriele wereld van
perverse en immorele ri j keluis-kinderen, met hun ignobele ouders,
die rondzwermen om de figuur van Lady Metroland, de blankeslavinnen-handelaarster uit Decline and Fall. Vile Bodies verraadt
niet slechts de gefascineerdheid van de auteur met betrekking tot
de door hem gecaricaturiseerde wereld, maar ook een wreedheid
en harteloosheid waarvan wij de eerste tekenen zagen in de voorafgaande roman en die ook in Vile Bodies een aantal slachtoffers
eist voor minder verheffende vormen van overlijden. Het opmerkelijke van deze harteloosheid, die wij in al Waughs romans aantreffen en die volkomen legitiem is in het rijk van de klucht, is
dat zij onaangenamer aandoet naarmate de schrijver rijpt als
satyrist en moralist.
In Black Mischief brengt Waugh zijn circus naar Abyssinië
dat hij kort voor het verschijnen van dit werk had bezocht en
waar hij een natuurlijke achtergrond vond voor zijn potsierlijke
kluchten, de exotische achtergrond van een land, waar het treffen van absolute onbeschaving met de Westerse beschaving in
zijn meest corrupte vorm als vanzelf de situaties schiep, die de
schrijver zozeer bekoorden in zijn zelf-geschapen wereld. Het
land heet in dit boek Azania en wij worden er binnengeleid in
de reeds vertrouwde apenkooi, nu verrijkt met meer uitheemse
bewoners, tegen een barbaarse en exotische achtergrond. In dit
werk keren wij tevens terug naar de esthetische onschuld en
.
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onbevangenheid van Waughs eerste roman. Hij doet nergens moeite, zoals hier en daar in Vile Bodies, enige walging te tonen, en
de kannibalistische maaltijd, waarbij Basil Seal, de schurk die
wij later nog dikwijls tegen zullen komen, zich te goed doet aan
zijn verloofde (wederom een van de karakteristieke wreedheden
van Waugh) past volkomen in het raam van deze klucht, die ongetwijfeld in zijn soort het gaafste werk is, dat Waugh geschreven
heeft. Het verdient nauwelijks enige nadruk te constateren, dat
dit oordeel van louter esthetische aard is en vooral geen ethische
implicaties heeft.
Als echter in 1934 A Hand f ul of Dust verschijnt (de titel ontleend aan Josef Conrad via T. S. Eliots Waste Land verraadt een
houding en een program) , zien wij de schrijver terugkeren naar
de in Vile Bodies nog onhandige, moraliserende houding en wel
in een veel meer bijtende en een esthetisch veel meer verantwoorde
vorm. Wij zien namelijk niet langer de spullebaas, die bij het
vertonen van zijn menagerie nu en dan een vies gezicht trekt,
maar een esthetisch meer verantwoorde kritiek, welke niet langer
ten koste van 's schrijvers scheppende onbevangenheid ingelast
wordt in het verhaal, doch geheel geïncorporeerd wordt in de
handeling en de evolutie van de optredende figuren. Wij zijn
niet meer zoals vroeger geamuseerde toeschouwers die door de
spijlen van het hek de apen gadeslaan bij hun potsierlijke capriolen en dierlijke uitspattingen. Nu en dan vragen wij ons af
of de apen niet losgebroken zijn uit de kooi en uit de farciale
wereld van de schrijver. De apen zijn nu in ons midden en verspreiden een kwalijke lucht. De lachende toeschouwer is niet
langer in staat tot een onbevangen waardering van de farce,
die zich verwijd heeft tot in de werkelijkheid. Het is vooral de
onnoemelijk tragische dood van het zoontje van Tony Last (een
dood die ondragelijk roert door de soberheid, waarmee hij wordt
geschilderd tegen de contrasterende achtergrond van grenzeloze,
geestelijke onbenulligheid) en het afschuwelijk lot van de goede
sul Tony Last het slachtoffer in deze roman en evenals ScottKing een projectie van de schrijver zelf en diens nostalgische
liefde voor een ten dode opgeschreven beschaving van landhuizen,
parken en vossejachten die aan de lezer opeens een schuldgevoel geeft, alsof hij zich geamuseerd had met het genot van
verboden vruchten. Het procédé is niet geheel eerlijk. De schrijver heeft de lezer, zowel door zijn vroegere werken, als door zijn
esthetische instelling, het genot van de oude apenkooi in het vooruitzicht gesteld, en dwingt ons nu plotseling tot een wrange morele
en maatschappelijke bezinning na ons met zichtbaar genot tot
lachen gebracht te hebben. Het is alsof de spullebaas in zijn
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immaculate
opeens tot het
het circuspubliek
circuspubliek wendt
wendt met
met de
de
immaculate rok
rok zich
zich opeens
woorden: : «Ik
weliswaar doen
doen lachen
lachen en
en het
hetdoet
doet mij
woorden
« Ik heb
heb u weliswaar
deugd te zien, dat ik blijkbaar mijn vak goed versta, maar weetdeugtzin,akbljrmvgoedsta,rw
dat deze
deze apen
apen die
die ik
ik kunsten
kunsten heb
heb laten
laten vertonen
vertonen vieze
vieze diedieu wel, dat
ren zijn
zijn?»
Waugh zit in
in A Handful
Handful of
of Dust,
Dust, vóór Brideshead
ren
? » Waugh
Brideshead
Revisited
meest ambitieuze
ambitieuze en
en meest
meest aangrijpende
aangrijpende werk,
werk, op
op
Revisited zijn meest
twee stoelen, farce en werkelijkheid, en hij zit
zit even
even ongemakkelijk
als de lezer, die achter de clown niet de predikant vermoed had. alsdezr,icht lownedprikatvmohd.
echter zonder
zonder enige
enige twijfel
twijfeleen
eenmeesterwerk
meesterwerken
enlaat
laat
Het werk is echter
een
zeer bittere
bittere nasmaak
nasmaak achter.
achter. Stijl
Stijl en
en dialoog
dialoog zijn
zijn van
van een
een
een zeer
ongeëvenaarde
verspild. De
De schrijschrijongeëvenaarde perfectie.
perfectie. Geen
Geen woord
woord wordt
wordt verspild.
ver hanteert zijn proza
proza als
als een
een chirurg
chirurgzijn
zijnlancet.
lancet.
Twee
aspecten van
van A Handful
Handful of
of Dust
Dust verdienen
verdienen in verband
verband
Twee aspecten
instelling nog
nogonze
onzespeciale
speciale
met Waughs psychologische en sociale instelling
aandacht,
wederom de ontstellende
ontstellende wreedheid
wreedheid en
en harharaandacht, namelijk
namelijk wederom
teloosheid van
in sommige
sommige episoden
episoden en
en voorts
voorts de
de nosnosteloosheid
van het
het werk in
talgie
van de
de schrijver
schrijvervoor
voordedewereld
wereldvertegenwoordigd
vertegenwoordigddoor
door
talgie van
de
hoofdpersoon Tony
dezelfde wereld
die wij
wij ten
tenonder
onder
de hoofdpersoon
Tony Last,
Last, dezelfde
wereld die
zien gaan in Brideshead
Revisited, de wereld van de oude
oude Engelse
Engelse
Brideshead Revisited,
aristocratie,
de maatschappij
maatschappij van
van heden
heden geen
geen plaats
plaats
aristocratie, voor
voor wie
wie in de
meer is. De liefde
liefde en
en het
het verdriet
verdriet van
van Tony
Tony Last
Lastvoor
voor zijn
zijnoude
oude
meer
achtergrond,
voorgeslacht, zijn de
de liefde
liefde
achtergrond, de
de achtergrond
achtergrond van
van zijn
zijn voorgeslacht,
de schrijver
schrijver zelf.
zelf. Tenslotte
Tenslotte wettigt
wettigt A Handful
Handful
en het verdriet van de
of Dust
Dust bij de
de lezer
lezer de
de verwachting
verwachting van
van een
eennieuwe
nieuwegeestelijke
geestelijke
ontvangt de
de indruk,
indruk, dat
dat Waugh
Waugh
groei
van de
de auteur.
auteur. De
De lezer
lezer ontvangt
groei van
inderdaad bezig
zijn ogen
ogen teteopenen
openenvoor
voorde
dewerkelijkheid,
werkelijkheid,
nu inderdaad
bezig is zijn
dat hij rijp
rijp isisgeworden
geworden voor
voor belangrijker
belangrijker dingen
dingen dan
dan farce
farce en
en
dat
in A Handful of Dust nog niet heleheleharteloze satyre, maar dat hij in
heeft kunnen
kunnen zeggen
zeggenaan
aande
dedoor
doorhem
hemgeschapen
geschapencacamaal vaarwel heeft
die zoveel
zoveel wreedheid
wreedheid postuleren
postuleren moet
moeten
enzoveel
zoveel
ricaturale wereld, die
verdorvenheid om
kunnen vinden
vinden voor
voor de
de lach.
lach. De
De
verdorvenheid
om materiaal
materiaal te
te kunnen
verwachting, die
dan ook
ook schept,
schept, is
is die
die van
van
verwachting,
die dit
dit laatste
laatste werk
werk dan
naar tragedie
tragedie met
met wellicht
wellichteen
een
een
complete overgang
een complete
overgang van
van farce naar
clownesque
de traditie
traditie van
van ShakeShakeclownesquereliëf,
reliëf, geheel
geheel legitiem
legitiem en
en in de
speare,
in de
de traditie
traditievan
vanNorman
NormanDouglas'
Douglas' South Wind,
Wind,
speare, en
en niet in
dat wij later
latertesamen
tesamenmet
metCompton
ComptonMackenzie's
Mackenzie's Sinister Street
Street
zullen
aantreffen op de
de boekenplanken
boekenplanken van
van Charles
Charles Ryder
Ryder te
te
zullen aantreffen
Oxford,
graag de
de bron
bron zien
zien van
van Waughs
Waughs
Oxford, en waarin zovele critici zo graag
aanvankelijke
geen enkel
enkel
aanvankelijke ontwikkeling.
ontwikkeling. Waugh
Waughheeft
heeft nooit
nooit en
en in geen
werk de heidense
heidense onbevangenheid
onbevangenheid van
erudiete paganist
paganist en
en
werk
van de erudiete
Vile
ile Bodies
Bodies ziet men,
hedonist, Norman Douglas, bezeten. Reeds in V
dat
engagé»
is.
dat hij ««trop
trop engagé
» is.
In A Handful
Handful of Dust zagen wij de
de schrijver
schrijver een
een eerste
eerste poging
poging
niet langer
langer verholen
verholen walging
walging esthetisch
esthetisch teteverwerken
verwerken
doen
doen zijn niet
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binnen het
raam van zijn
zijn gegeven.
gegeven. Het
Hetvolgend
volgend jaar
jaarverschijnt
verschijnt
binnen
het raam
Waughs hagiografisch
hagiografisch werk
werk over
over de
de Jezuïet
Jezuïeten
enmartelaar
martelaar Edmund
Edmund
Campion.
werk valt
valt weliswaar
weliswaar buiten
buiten onze
onze huidige
huidigebeschoubeschouCampion. Dit werk
maar ik kan niet nalaten
nalaten er op
op te
te wijzen,
wijzen, dat
dat dit
ditmagnimagniwing, maar
wing,
fieke
altaar gebouwd
gebouwd door
door Waugh
Waugh in
de tempel,
tempel, waar
waar hij
hij vijf
vijf
fieke altaar
in de
jaren eerder zijn geestesrust gevonden heeft een ernstige foutjarendzigstuevondhfrstigeou
bezit, daar
daar het, wellicht
wellicht uit
uit gebrek
gebrek aan
aan geestelijk
geestelijk evenwicht
evenwicht bij
bij
bezit,
de schrijver, historische moed mist en het vermogen onderschatdeschrijv,to medisnhtvrogdesca
de Levende
Levende Kerk
Kerk de
de tekortkomingen
tekortkomingen van haar
haar kinderen
kinderen te
te
van de
overleven.
en piëteit
piëteit van
van het
hetsubliem
subliem geschreven
geschreven
overleven. De grote wijding en
werk worden namelijk ontluisterd
ontluisterd door
door een
een niet-gerechtvaardigde
niet-gerechtvaardigde
omissie van historisch-relevante
historisch-relevante omstandigheden,
omstandigheden, die
die niet
niet de
deheiheiligheid
Edmund Campion
Campion raken,
raken, maar
maar wel
wel de
de historische
historische
ligheid van Edmund
objectiviteit
laatste neemt
neemt echter
echter niet
niet weg,
weg,
objectiviteit van de schrijver. Dit laatste
dat dit werk
werk van
van Evelyn
Evelyn Waugh
Waugh een
een groot
groot en
ennobel
nobel boek
boek is,
is,een
een
van een
eendankbare
dankbare bekeerling.
bekeerling.
kostbaar ex-voto van
In 1938
1938 verschijnt
verschijnt Scoop, waarin
de schrijver terug keert
keert tot
tot
waarin de
de
onbevangen farce,
tot in
inhet
hetbespottelijke
bespottelijkegecaricagecaricade pure onbevangen
farce, een tot
de moderne
moderne millioenenpers
millioenenpers die
die alles
allesopoffert,
opoffert,
turiseerd beeld van de
en
in de
de eerste
eerste plaats
plaats de
de waarheid,
waarheid, aan
aan de
de door
door dit
dit soort
soort pers
pers
en in
in het
het leven
leven geroepen
geroepen sensatie-zucht
sensatie-zucht van
van een
een geestesarm
geestesarm milmilzelf in
zeer vermakelijk
vermakelijk verhaal
verhaal
lioenenpubliek.
achtergrond van het zeer
lioenenpubliek. De
De achtergrond
wordt gevormd,
gevormd, gedeeltelijk
gedeeltelijk door
door het reeds
reeds in
invroegere
vroegerewerken
werken
wordt
beschreven
uitgeholde Society
Society met
met zijn
zijn apenapenbeschreven Mayfair
Mayfair van
van een uitgeholde
door Abyssinië
Abyssinië geïnsgeïnsmoraal, gedeeltelijk
moraal,
gedeeltelijk door
door Ishmaelia
Ishmaelia (het door
pireerde Azania van
van Black Mischief)
Mischief) waarheen
waarheen wij
wij de
deonschulonschulpireerde
dige levensvreemde
levensvreemde amateur-zooloog
amateur-zoöloog Boot
die bij
bij vergisvergisBoot volgen,
volgen, die
sing in
in plaats
plaats van
vaneen
eennaamgenoot,
naamgenoot,door
doorhet
hetmillioenendagblad
millioenendagblad
The Beast als
als oorlogscorrespondent
oorlogscorrespondent naar
naar dit
ditbarbaars
barbaarsland
landwordt
wordt
gezonden.
in allerlei
allerlei kluchtige
kluchtige situaties
situatiesom
omtentengezonden. Hij
Hij komt terecht in
na reeds
reeds wegens
wegensverregaande
verregaandeincompetentie
incompetentie telegrafisch
telegrafisch
slotte,
slotte, na
zijn ontslag gekregen
gekregen te hebben,
hebben, een groot
groot succes
succes te
te oogsten
oogsten door
door
het behalen van een « scoop
fantastisch
scoop »,
», het
het telegraferen van een fantastisch
aan alle
alleandere
anderebuitenlandse
buitenlandsecorrespondenten
correspondenten
nieuwsbericht. dat aan
nieuwsbericht,
in Ishmaelia
ontgaan is.
is. Zoals
zei, is Scoop louter farce.
Ishmaelia ontgaan
Zoals ik reeds
reeds zei,
In dit
j kste boek
boek is
is iedereen
dit allervermakeli
allervermakelijkste
iedereen en
en alles
allesbelachelijk,
belachelijk,
en Waughs
Waughs indrukken
indrukken opgedaan
naar Abyssinië
Abyssinië vorvoropgedaan bij
bij zijn
zijn reis naar
men een waardige
waardige achtergrond
achtergrond voor
voor deze
deze buitensporige
buitensporige fantasia.
fantasia.
men
Wij zijn met
met Scoop teruggekeerd
pure en
enspontaanspontaanWij
teruggekeerd naar
naar het pure
van Decline and Fall.
Fall.
genoten spel van
Ook
volgend werk,
spelend in de
de
Ook het
het volgend
werk, gepubliceerd
gepubliceerdin
in 1942
1942 en
en spelend
tijd van
van de
de ««phoney
war»
de oorlog
oorlog tussen
tussenSeptember
September 1939
1939 en
en
phoney war
» de
waardigsymbool
symbool vormde
vormde
.Mei
de Maginot-linie
Maginot-linie nog
nog een
een waardig
-Mei 1940 toen de
in slaap
slaap gewiegde
gewiegde wereld,
wereld, speelt
speelt in
in de
deapenkooi.
apenkooi. Het
Het
voor
een in
voor een
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werk is getiteld
getiteld Put Out
Out More
More Flags
Flags en verschillende hoofdfiguhoofdfiguwerk
uitvroevroeren, vooral
vooral de schurk Basil Seal,
Seal, zijn
zijn ons
onsreeds
reedsbekend
bekend uit
ren,
gere werken. Wij herkennen
herkennen zonder moeite de society-figuren
society-figuren van
van
hun dieren-ethiek,
dieren-ethiek, hun
hun zorgeloze
zorgeloze corruptie
corruptie en
en perpervroeger
vroeger met hun
versie,
dit geestige
geestige en
en harteloze
harteloze werk,
werk, dat
dat de
de spot
spot drijft
drijftmet
met
versie, in dit
ministeriële
ambtenaren, baantj
baantjesjagers,
inministeriële ambtenaren,
es j agers, embusqués,
embusqués, refugiés, incompetente
leeghoofdige officieren en
en seniele
senielepolitici.
politici.
competente ministers,
ministers, leeghoofdige
Basi! Seal toont
toont zijn
zijn brillante
brillante gaven
gaven door
door drie
drie geëvacueerde
geëvacueerde kinkinBasil
deren
ongelooflijke
gemeenheid, (met
(met sadistisch
sadistisch genoegen
genoegen
deren van ongeloo
fl ijke gemeenheid,
aan een
eenaanaanuitgebeeld
uitgebeeld door
door de
de gefascineerde
gefascineerde schrijver,
schrijver, die lijdt aan
proletariaat),, uit te
te besteden
besteden bij
bij welwelgeboren
voor het proletariaat)
geboren walging
walging voor
rust en
enveiligheid
veiligheidhun
hunlandhuizen
landhuizen
gestelde lieden, die in
in gewaande
gewaande rust
bewonen,
vervolgens tegen redelijke
redelijke betaling
betaling de
deliederlijke
liederlijke
bewonen, om
om vervolgens
uit te
te besteden
besteden na
na hen
hen de
de
kinderen
halen en
en ze
ze elders
elders uit
kinderen weg
weg te halen
speciale
opdracht gegeven
hebben hun
hun laagste
laagste instincten
instincten de
de
speciale opdracht
gegeven te hebben
loop te laten
laten bij
bij hun
hunnieuwe
nieuwegastheren
gastherenom
omaldus
aldushun
hunmarktmarktvrije loop
waarde te verhogen. Uit
Uit deze
deze afpersingstechniek
afpersingstechniek haalt
haalt Basil
Basi!Seal
Seal
waarde
lang te
te water
water gegaan
gegaan is,
is, ziet
ziet
een mooie
mooie winst
winst en,
en, als de kruik te lang
een
kans de
de drie
drie kinderen
kinderen tegen
tegen een
een passende
passende vergoeding
vergoeding over
over tete
hij kans
doen
evacuatie-ambtenaar in
ander district, die
die op
op
doen aan
aan een evacuatie-ambtenaar
in een
een ander
beurt het
het lonend
lonend spelletje
spelletje voortzet.
voortzet.
zijn beurt
daar in Put Out
Out More
More Flags
Flags probeert
een
Hier en daar
probeert de schrijver een
scheppen tussen
wrede satyre
satyre en
en een
eenethische
ethische
correlatie
correlatie te
te scheppen
tussen de
de wrede
opvoeren van een gehuwde
gehuwde vrouw,
vrouw, die
die verliefd
verliefd isis
norm door
norm
door het opvoeren
totwanhoop
wanhoopververop
verdorven Basi!
Seal en
en die,
die, steeds
steedsmeer
meertot
op de verdorven
Basil Seal
vallend, haar
eenzaam genot
genot van
van sterke
sterke
vallend,
haar toevlucht
toevlucht zoekt
zoekt in
in het eenzaam
laat
drank.
drank. Maar
Maar ook
ook hier
hier blijkt
blijkt wederom,
wederom, dat
dat de
de farce
farce zich niet laat
meten
aan realistische,
realistische, ethische
ethische normen
normen en dat
dat het
hetscheppend
scheppend
meten aan
methet
hetstandstandgenot van de begaafde potsenmaker
potsenmaker niet
niet samengaat
samengaat met
punt
de moralist
moralist en
en profeet.
profeet. Men
Men schept
schept geen
geen wereld
wereld naar
naar
punt van de
eigen
om ze
ze te
temeten
meten aan
aande
deethische
ethischenormen
normen van
vaneen
eenbebeeigen wet om
boek is echter
echter amusant,
amusant, rijk
rijk aan
aankomische
komische
staande
staande wereld.
wereld. Het boek
voorvallen
noem slechts in
in het
hetvoorvoorvoorvallen en
en kluchtige
kluchtige karakters
karakters (ik noem
Ministerie van
van VolksVolksbijgaan
Archimandriet Antonios
bijgaan de Archimandriet
Antonios in het Ministerie
probeert in gebrekkig
gebrekkig Engels uit te
te leggen,
leggen,
voorlichting, waar
voorlichting,
waar hij
hij probeert
het Britse
Britse
waarom
beschouwt als
een bondgenoot
bondgenoot van
van het
waarom hij
hij zich beschouwt
als een
volk en op welke duistere gronden hij Bulgarije
Bulgarijeheeft
heeftmoeten
moetenververlaten).. Het is uitmuntend
uitmuntend geschreven en de dialoog
dialoog is,
is, zoals
zoals altijd
altijd
laten)
bij Waugh, meesterlijk. Maar meer dan enig ander werk vanbijWaugh,mestrlk.M daneigrwkv
Out More
More Flags
Flags een hoogst onaangename nasmaak
Put Out
Waugh laat Put
meer dan ooit af,
af, waarom
waarom de
de auteur
auteur zo
zo
achter.
achter. Men
Men vraagt
vraagt zich
zich meer
gepreoccupeerd
deze door-en-door
door-en-door corrupte
corrupte wereld,
wereld, die
die hij
hij
gepreoccupeerd is
is met deze
zelf en
en met
metzulk
zulkzichtbaar
zichtbaar genoegen
genoegen geschapen
geschapen heeft.
heeft.Het
Hetdoet
doetongezonde nieuwsgierigheid van
van schooljongens
schooljongens in
in
denken
denken aan
aan de ongezonde
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de
puberteitsjaren, de
Huxley
de puberteitsjaren,
de nieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid, die
die wij
wij ook bij Huxley
door zijn
zijn zorgzorgaantreffen,
verdachte preoccupatie
preoccupatie die
aantreffen, een verdachte
die juist door
vangefascineerdheid
gefascineerdheid
vuldige verwoording en verbeelding
verbeelding getuigt
getuigt van
bij
Een dergelijke
dergelijke gefascineerdheid
gefascineerdheid isisaanvaardbaar
aanvaardbaar
bij de schrijver. Een
duur drijft ze de
de lezer
lezer van
van een
een
bij
bij een onrijpe geest, maar op de duur
zo begaafd
auteur als
als Evelyn
zo
begaafd auteur
Evelyn Waugh
Waugh tot de
de korzelige
korzelige vraag of
of
de schrijver, ondanks
ondanks al
al zijn
zijnbril
briljante
fantasieen
en stijl,
j ante gaven van fantasie
gestlijkovwanzrde.
geestelijk ooit volwassen zal worden.
Blijkbaar
de erkenning
erkenning dat het
het
Blijkbaar komt
komt nu
nu ook
ook Waugh
Waugh zelf
zelf tot
tot de
harteloze
verdachte spel met de
de apenkooi
apenkooi zijn tijd
tijdgehad
gehadheeft
heeft
harteloze en verdachte
een roman-fragment
roman-fragment getiteld
getiteld Work Suspended,
Suspended, dat
1942
en in een
dat in 1942
verschijnt, zien
zien wij
wij inderdaad
een vrij ernstige
van de
de
verschijnt,
inderdaad een
ernstige poging
poging van
slaan. Naar
Naar blijkt
blijkt uit
uitde
dededicatie
dedicatie
schrijver een andere
weg in te slaan.
schrijver
andere weg
beste, wat
wat
. beschouwde
beschouwdeWaugh
Waughdeze
deze twee
twee hoofdstukken
hoofdstukkenals
als het
het beste,
hij tot
tot dan
dan geschreven
geschreven had.
had. Het
Het isismoeilijk
moeilijkeen
eenoordeel
oordeeltetevormen
vormen
van een
een roman,
roman, welke
welke immers
immers zijn
zijn graad
graad van
van
over
over een fragment van
volmaaktheid
wijze waarop
waarop het
hetdedegeponeerde
geponeerde
volmaaktheid ontleent
ontleent aan
aan de wijze
kan mij
mij echter
echterniet
nietaan
aande
deindruk
indrukonttrekken,
onttrekken,
conflicten oplost. Ik kan
dat Work
Work Suspended
Suspended sporen
een volkomen
volkomen verworverworsporen vertoont van een
werk speelt
speelt in
inde
deapenkooi,
apenkooi, maar
maar
ding van Waughs talenten. Het werk
mist het bijtende
bijtende reliëf van
van de
de vroegere
vroegere werken.
werken. De geest
geest isisgegebevat enkel
enkel een
een belofte
beloftevan
vanonappetijtelijke
onappetijtelijke
doofd en het fragment bevat
waard
amoureuze verwikkelingen.
verwikkelingen.Het
Het isis echter
amoureuze
echter niet de
de moeite
moeitewaard
te speculeren over dit
dit onvoltooide
onvoltooide en
en door
door de
de schrijver
schrijveroverschatte
overschatte
fragment, daar immers het in
in 1945
1945verschenen
verschenen Brideshead
Brideshead ReviRevifragment,
sited ons in staat
staat stelt
stelteen
eenoordeel
oordeel te
tevormen
vormen over
over Evelyn
EvelynWaugh
Waugh
sited
als hij een ernstige
ernstige poging
poging onderneemt
onderneemt geestelijk
geestelijk volwassen
volwassen te
tezijn.
zijn.
onmogelijk na de
de ««rire
impur»
en de
de««esprit
crueI:.
Het is onmogelijk
rire impur
» en
esprit cruel
»
van
vroegere farce
satyre niet even
even verbaasd
verbaasd te staan
staan als
als
van vroegere
farce en
en satyre
Evelyn Waugh
Brideshead Revisited
Revisited zegt, dat
dat het
het werk
werk
Waugh van zijn Brideshead
bedoeld is
van de
de auteur
auteur ««het
het werken
werken van
vande
de GodGodbedoeld
is als een poging van
delijke
na te gaan in
delijke bedoeling
bedoeling na
in het
het leven
levenvan
vaneen
eenEngelse
Engelsekathokatholieke familie,
familie, zelf half-verheidenst,
half-verheidenst, in
wereld van
van 1923
1923 tot
tot
lieke
in de wereld
1939
voegt hieraan
hieraan toe,
toe, dat
datzijn
zijnopzet
opzetambitieus
ambitieus
1939 ».
». De schrijver voegt
wellicht ondragelijk
ondragelijk aanmatigend
aanmatigend is.
twijfels van
vande
deauauen wellicht
is. Deze twijfels
teur zijn niet
niet geheel
geheel misplaatst.
misplaatst. Het
Hetschrijversverleden
schrijversverledenvan
vanWaugh
Waugh
aanzijn
zijnafkeer
afkeervoor
voorde
deapenkooi,
apenkooi,die
dienu
nuplotplotwettigt de
de twijfel
twijfelaan
het toneel
toneel zal
zal worden
worden van
vanGods
Gods ingrijpen.
ingrijpen.Het
Hethoogmoedig
hoogmoedig
seling het
de satyres
satyres mede
mede hun
hun
snobisme van
de vroegere
vroegere werken,
werken, dat aan de
snobisme
van de
specifiek
karakter
geeft,
wekt
weinig
vertrouwen
in
de
aanwespecifiek karakter
wekt weinig vertrouwen in de aanwezigheid
zigheid van
van de
denoodzakelijke
noodzakelijke nederigheid
nederigheid voor
voordedeMiltonesque
Miltonesque
onderneming de
voor gegeonderneming
de Voorzienigheid
Voorzienigheidtete willen
willen volgen
volgen langs voor
wone stervelingen
stervelingen zo
moeilijk te begrijpen
begrijpen wegen.
wegen. Maar
Maar dit
dit isis
wone
zo moeilijk

572

DE ROMANS
ROMANS VAN EVELYN WAUGH

Evelyn
Waughs grootse
grootse opzet
opzet en
en wij
wijkunnen
kunnenons
onseind-oordeel
eind-oordeel
Evelyn Waughs
slechts baseren op
op het
het bereikte
bereikte resultaat.
resultaat.
De volledige titel van
van het
het werk
werk luidt
luidt Brideshead
Brideshead Revisited.
Revisited. The
The
Sacred and Profane Memories of Captain
Captain Charles
CharlesRyder.
Ryder. KapiteinSacrednPofMmis
Ryder
begin van
van de
deafgelopen
afgelopenoorlog
oorlogonverwachts
onverwachts
Ryder wordt aan het begin
met zijn
zijn regiment
regiment overgeplaatst
overgeplaatst van Scotland
Scotland naar
naar een
een ander
ander
met
kamp, in Engeland,
Engeland, en ontdekt bij zijn
zijn aankomst,
aankomst, dat
dat hij
hijterecht
terecht
kamp,
is gekomen
gekomen op het nu
nu door
door zijn
zijn bewoners
bewoners verlaten
verlaten landgoed
landgoed BriBrieen belangrijke
belangrijke rol
rol gespeeld
gespeeld hebhebdeshead,
deshead, waarvan
waarvan de eigenaars een
ben in Ryders
Ryders leven
leven gedurende
gedurende een periode van ongeveer
ongeveer vijftien
vijftien
ben
studentenjaren in
in Oxford.
Oxford. Het
Het eigenlijk
eigenlijk
jaren beginnend met zijn studentenjaren
verhaal van zijn betrekkingen met de familie Brideshead ligt als verhalnzijbtkgemdfailBrshegt
een
Oblomowse droom
proloog en
en een
een epiloog,
epIloog,
een Oblomowse
droom gevat
gevat tussen
tussen een proloog
die de geestelijke
armoede en ontgoocheling
ontgoocheling schetsen
schetsen van
vanhet
hetleven
leven
geestelijke armoede
in 1940.
1940. De Ryder
Ryder van
van de
de proloog
proloog en de
de epiloog
epiloog en
en van
van talrijke
talrijke
passages in de rest van
van het
het werk
werk is,
is,evenals
evenalselders
elders Tony
Tony Last
Lasten
en
passages
Scott-King,
van de
de schrijver,
schrijver,de
dewoordvoerder
woordvoerdervoor
voor
Scott-King, een projectie van
zijnongeongediens desillusies en
en sombere
sombere levensbeschouwing
levensbeschouwing en van
van zijn
neeslijke wanhoop
heden. In
zekere zin is
is
neeslijke
wanhoopover
over de
de wereld
wereld van
van heden.
In zekere
Ryder ook de half-autobiographische vertolker van Waughs
Waughs eigen
eigen
naar het
het katholicisme.
katholicisme. Er zijn
zijn twee
twee
geestelijke
geestelijke strijd
strijd op
op weg naar
aspecten
proloog en epiloog,
epiloog, die
die onze
onze speciale
speciale aandacht
aandacht vravraaspecten van
van proloog
gen,
eerste omdat
omdat het
het Waughs
Waughs mening
mening omtrent
omtrent de
de huidige
huidige
gen, het eerste
het andere
andere omdat
omdat het
het verklaart,
verklaart,waarom
waarom
beschaving verduidelijkt, het
de
van Brideshead
Brideshead Revisited
Revisited grotendeels
mislukt moet
moet
de opzet van
grotendeels als mislukt
worden beschouwd.
beschouwd.
Schotland zijn de
de soldaten
soldaten van
van kapitein
kapitein Ryder
Ryder gelegerd
gelegerd in
in
In Schotland
de
onmiddellijke nabijheid
nabijheid van
van een
een krankzinnigengesticht.
krankzinnigengesticht. Dit
Dit
de onmiddellijke
is voor
voor Ryder-Waugh
Ryder-Waugh het symbool
symbool van 's
's werelds
werelds verval.
verval.
gesticht is
« Wij
konden op
gekken zien
zien slenteren
slenteren en
enhuppehuppeWij konden
op milde dagen de gekken
len langs de nette
nette grintpaden
grintpaden en
en gazons
gazons met
met hun
hun prettige
prettigebeplanbeplangelukkige collaborateurs,
collaborateurs, die de
de ongelijke
ongelijke strijd
strijdhadden
hadden opopting ;; gelukkige
gegeven, van wie alle
alle twijfels
twijfelswaren
warenopgelost,
opgelost,die
diealalhun
hunplichten
plichten
gegeven,
hadden
een eeuw
eeuw
hadden vervuld,
vervuld, de
de onbestreden
onbestreden wettige
wettige erfgenamen van een
van
vooruitgang, die op
op hun
hun gemak
gemak genoten
genoten van
vanhun
hunerfdeel.
erfdeel.»»
van vooruitgang,
Zo ziet
ziet Ryder-Waugh
Ryder-Waugh de
deze visie van
van de
de
Zo
de huidige
huidige wereld
wereld en
en deze
schrijver en de
de in
in de
de geciteerde
geciteerde passage
passagegesymboliseerde
gesymboliseerdewanhoop
wanhoop
hebben vele
Engeland en
en elders
elders er
er toe
toegebracht
gebrachtWaugh
Waugh
hebben
vele critici in Engeland
als een
een pessimist
te bestempelen
bestempelen als
pessimist en zelfs
zelfs als
als een
eendefaitist.
defaitist.Deze
Deze
kritiek,
gedeeltelijk gerechtvaardigd
gerechtvaardigd is,
ziet echter
echter een
een bebekritiek, die gedeeltelijk
is, ziet
langrijk punt over
over het
het hoofd,
hoofd, namelijk
namelijk Waughs
Waughs nadrukkelijk
nadrukkelijk bebede epiloog
epiloog van
van
leden
overtuiging, geformuleerd
geformuleerd door
door Ryder
Ryder in de
leden overtuiging,
Brideshead Revisited,
Revisited, dat slechts het Geloof
Geloof uitkomst
uitkomst brengt
brengt voor
voor
Brideshead
een ongeneeslijk zieke wereld.
wereld. Desondanks
Desondanks verdient
verdient Waughs
Waughs maatmaat-
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schappelijk
ogenblik onze
onze aandacht.
aandacht. Dit pessipessischappelijk pessimisme
pessimisme een
een ogenblik
namelijk volkomen
volkomen vals. De
De wanhoop
wanhoop van
van Waugh
Waugh wortelt
wortelt
misme is namelijk
in de door
door hem geconstateerde
geconstateerde ondergang
ondergang van de
de beschaving,
beschaving, een
een
gevolg is van
van de
de sociale
sociale revolutie,
revolutie, welke
welke een
een
ondergang,
ondergang, die
die het
het gevolg
eind
gemaakt heeft aan
aan het
het bestaansrecht
bestaansrecht van
van de
dedoor
doorWaugh,
Waugh,
eind gemaakt
impliciet en
en expliciet,
expliciet, zozeer
zozeerbewonderde
bewonderdegefortuneerde
gefortuneerdelandjonlandjonkersklasse.
rondom zich de kwalijke
kwalijke gevolgen
gevolgen van
vaneen
een
kersklasse. Waugh ziet rondom
maatschappelijke en geestelijke
geestelijke nivellering-naar-beneden,
nivellering-naar-beneden, de
de overoverwoekering
het humanisme
humanisme door
door de
de technici
technici en
eneconomen,
economen, het
het
woekering van het
verdwijnen van
oude luister
luister waarmee
waarmee zich
zich de
deuitstervende
uitstervende
verdwijnen
van de oude
aristocratie
placht te
te omgeven,
omgeven, voordat
voordat de
deindustriële
industriëlerevolutie
revolutie
aristocratie placht
hun positie begon
begon te ondermijnen
ondermijnen en een
een einde
einde maakte
maakte aan
aan hun
hun
hun
maatschappelijk-geprivilegieerde
staat stelde
stelde
maatschappelijk-geprivilegieerde positie,
positie, welke hen in staat
mooie landhuizen te bouwen,
bouwen, kunstschatten
kunstschatten te
teverzamelen,
verzamelen,parken
parken
aan
leggen, de
de wereld
wereld te
tebereizen,
bereizen, hun
hunbossen
bossentetebevolken
bevolkenmet
met
aan te leggen,
herten en fazanten,
fazanten, en
en toe
toe te
tegeven
gevenaan
aanbeminnelijke
beminnelijke en
enminder
minder
herten
beminnelijke
zijnwerk
werk heeft
heeft
beminnelijke vormen
vormenvan
van excentriciteit.
excentriciteit. In
In al zijn
Waugh getoond gebiologeerd te zijn door de nu ten ondergangWaughetondbilrzjodenut rga
gedoemde
oude Engelse
Engelse aristoaristogedoemde maatschappelijke
maatschappelijkeluister
luister van
van de oude
En ofschoon
ofschoon men
men het
het met
metWaugh
Waugh moet
moetbetreuren,
betreuren, dat
datmet
met
cratie. En
verdwijnen van
van sociale
socialeongelijkheid
ongelijkheid en
enonrechtvaardigheid
onrechtvaardigheid
het verdwijnen
ook
onvervangbare dingen verloren
verloren zullen
zullen gaan,
gaan, en
en
ook vele mooie en onvervangbare
dat geen nieuwe
nieuwe beschaving
beschaving en
en geen
geen staatsbemoeienis
staatsbemoeienis ooit
ooitweer
weer
de
weg terug
terug zullen
zullen wijzen
wijzen naar
naar het
hetverloren
verloren Ar
Arcadië
van de
de
de weg
cadië van
18de
Waughs pessimisme
pessimisme onaanvaardbaar,
onaanvaardbaar, omdat
omdat sociale
sociale
18de eeuw,
eeuw, is Waughs
rechtvaardigheid
van een
eengeprivilegieerde
geprivilegieerdeminderheid
minderheid
rechtvaardigheid het
het offer van
heb Waughs
Waughs houding
houding horen
horen formuleren
formuleren
onvermijdelijk
maakt. Ik heb
onvermijdelijk maakt.
door
de schrijver
schrijver in
in de
dewoorden
woorden ::
door een
een verbitterd tegenstander van de
« Graven
verlaten, Heer. In
In mijn
mijn verlaverlaGraven en
en hertogen
hertogen hebben
hebben ons
ons verlaten,
hart tot
tot U.
U.»
Ditisisonrechtvaardig,
onrechtvaardig, maar
maar
tenheid
tenheid richt
richt ik mijn hart
» Dit
de
kern van
van waarheid.
waarheid. Brideshead
Brideshead Revisited
Revisited is
de parodie bevat een kern
de eerste
eerste plaats
plaatseen
eenbarok
barokmausoleum
mausoleum voor
voorde
deverdwijnende
verdwijnende
in de
zeer geïdealiseerde
geïdealiseerde gratie van
van een
een schoon
schoon
en
door Waugh
Waugh veel
en door
veel te zeer
en rijk maatschappelijk bestaan. Zoals ik
ik reeds
reeds gezegd
gezegd heb,
heb, wordt
wordt
Waughs ongerechtvaardigd
ongerechtvaardigd pessimisme
pessimisme gedeeltelijk
gedeeltelijk gecompengecompenWaughs
seerd
godsdienstig optimisme
optimisme van
de epiloog,
epiloog, waar dit
dit
seerd door
door het
het godsdienstig
van de
optimisme gesymboliseerd en gevoed
gevoed wordt
wordt door
door het
het opnieuw
opnieuw aanaansteken van het olie-lampje
olie-lampje voor
voor het
het Allerheiligste
Allerheiligste ininde
devoorheen
voorheen
verlaten
kapel
van
het
landgoed
Brideshead.
Deze
toon
van
geesverlaten kapel
landgoed Brideshead.
van geeszijnprogram
program
telijk optimisme is
is de
de toon,
toon, welke
welkeWaugh
Waugh krachtens
krachtenszijn
voor Brideshead Revisited
Revisited wenste
slaan en
en tetehandhaven.
handhaven.
wenste aan te slaan
Maar
door
het
gehele
werk
horen
wij
een
reeks
van
dissonanten,
Maar door het gehele
een reeks van dissonanten,
waarvan een ondertoon
ondertoon van
aards, en laat
laat ik
ik het
hetronduit
ronduitzeggen,
zeggen,
waarvan
van aards,
onaanvaardbaar
de voornaamste
voornaamste vormt.
vormt.
onaanvaardbaar verdriet de

DE ROMANS
ROMANS VAN EVELYN WAUGH

1574
574

geestelijke instelling,
instelling, welke
welke Waugh
Waugh proclameert
proclameert als
als richrichDe geestelijke
tinggevend voor
voor zijn
zijn roman,
roman, en
en die
die hij
hijmet
metzoveel
zoveelnadruk
nadrukbeklembeklemtoont in de
de epiloog,
epiloog, wordt
wordt echter
echter niet
nietenkel
enkelondermijnd
ondermijnddoor
door zijn
wrang en bitter sociaal en cultureel pessimisme, maar wordt vrij-wrangebitsoclurepims,awordtvjte niet
niet gedaan,
gedaan, doordat
doordat wij
wij in
indezelfde
dezelfdeproprowel gesteriliseerd en te
overtuigd en
en strijdbaar
strijdbaar Katholiek
Katholiek stelling
stelling neemt
neemt
loog waarin een overtuigd
tegen
de dreigende
dreigende ondergang,
ondergang, ook de
de formulering
formulering vinden
vinden van
van
tegen de
geestelijke
hoogmoed en
een afgrondelijk
afgrondelijk onbegrip.
onbegrip. Kapitein
Kapitein
geestelijke hoogmoed
en een
luitenant, die
die Hooper
Hooper heet, een
een arme
arme van
van geest,
geest,
Ryder heeft een luitenant,
Ryder
een
welwillend verdwaalde
verdwaalde in
een verbijsterde
verbijsterde en
en rotte
rottewereld,
wereld,
een welwillend
in een
commerciële klassen », een handelsreiziger
handelsreiziger (voor
(voor
iemand
iemand van de «« commerciële
Waugh
afschuw
Waugh blijkbaar
blijkbaar de
de laagste
laagste trap
trap van
van verwording;
verwording ; zie zijn afschuw
in Vile Bodies
Bodies en vergelijk een uiting
uiting van
van
voor handelsreizigers in
eendere
vinden). Hij
Hij draagt
draagteen
een
eendere afschuw,
afschuw, die men
men bij
bij Huxley kan vinden).
poezele, natte handdruk,
handdruk, en een
een
veelhoekige
veelhoekige pince-nez,
pince-nez, heeft
heeft een poezele,
grijnzend
gebit. Hooper
Hooper is
is een
een onnozele
onnozele hals,
hals, een
een slachtoffer
slachtoffer
grijnzend vals gebit.
van gebeurtenissen
gebeurtenissen en
historische evoluties
niet begrijpt,
begrijpt,
en historische
evoluties die hij niet
zin in
in het
het leger
legerterecht
terechtgekomen
gekomen isisen
endie
die
een
een man
man die
die tegen zijn zin
zijn kleine al te
te geringe
geringe best
best doet.
doet. (Let
(Letwel,
wel,de
deafwezigheid
afwezigheidvan
van
heroïek en
martiale begaving
begaving in
in Hooper
Hooper wordt
wordt geschilderd
geschilderd als
als
heroïek
en martiale
de houding
houding van
vande
de embusembusiets oneindig
oneindig veel
veelverwerpeli
verwerpelijkers,
j kers, dan de
qués
onderduikers van de
de ««betere
betere»
standen in
in Put Out
OutMore
More
qués en onderduikers
» standen
Flags)..
Flags)
Ryder-Waugh deze Hooper kwalijk
kwalijk?
Hoe hard
hard het
het
Wat neemt Ryder-Waugh
? Hoe
ook moge
Waugh neemt hem kwalijk, dat
dat hij
hij niet
niet
ook
moge klinken,
klinken, Ryder
Ryder Waugh
naar een « public
public school»
hij een
eenzeer
zeerpovere
poverehishisschool » is
is geweest, dat hij
genoten, dat de
de grote
grote veldslagen
veldslagen van
van de
de
torische
opleiding heeft genoten,
torische opleiding
geschiedenis
romantische associaties oproepen
oproepen in
in zijn
zijnhanhangeschiedenis geen romantische
delsreizigersgemoed,
de code
code beheerst,
beheerst, welke
welke de
de leden
leden
delsreizigersgemoed, dat
dat hij
hij niet de
van de « betere
betere»» standen
stelt hun
hun natuurlijk
natuurlijk recht
recht van
van
standen in
in staat stelt
bevelen
doen gelden.
gelden. Hooper
Hooper isisvoor
voorRyder-Waugh
Ryder-Waugh een
een
bevelen geven te doen
werelds geestelijk
geestelijk verval
verval en
en een
eentoetssteen
toetssteenvoor
voor
symbool
symbool van
van 's werelds
alle
moderne generalisaties
de Jeugd.
Jeugd. Ryder
Ryder vervangt,
vervangt, teltelalle moderne
generalisaties over de
kens als hij denkt
denkt aan
aan de
de aansporingen
aansporingen gericht
gericht tot
totde
deJeugd
Jeugdvan
van
kens
heden
door beroepspolitici
beroepspolitici en
nieuwe intellect,
intellect, het
hetwoord
woord
heden door
en het nieuwe
« Jeugd»
voor ««J
eugdJeugd » door ««Hooper»
Hooper » ;; ««Hooper-herbergen»
Hooper-herbergen » voor
JeugdHooper»» voor
voor ««godsdienst
voor
herbergen »», «godsdienst
« godsdienst voor
voor Hooper
godsdienst voor
de
Jeugd ».
daar blijkt
blijkt het
het afschuwelijk
afschuwelijk snobisme
snobisme van
van de
de
de Jeugd
». En daar
schrijver. De implicatie
implicatie van
van deze
deze intense
intenseliefdeloze
liefdelozeen
enbekrompen
bekrompen
houding doet
in de
de Kerk
Kerk
houding
doet de
de geschokte
geschokte lezer
lezer zich
zich afvragen,
afvragen, waar in
plaats te vinden
vinden is voor
voor de
de pastoor
pastoor van
van Ars
Arsen
enBenoit
BenoîtLabre.
Labre.
plaats
Ryder-Waugh vergeet,
apostelen, zoal
zoal niet
nietklamme
klammedan
dan
Ryder-Waugh
vergeet, dat
dat de apostelen,
zeker vereelte
ongewassen handen
handen hadden,
hadden, dat geen
geen van
van hen
hen
zeker
vereelte en ongewassen
geeen
public-school-opleiding had
een public-school-opleiding
hadgenoten
genotenen
en dat
dat geen
geen van hen ge,
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huild zou hebben om het grafschrift van de gevallenen bij Thermopylae. Noch Hooper, noch de ontelbare simpelen van geest, die
in tegenstelling met hem de genade ontvingen niet slechts geroepen maar ook uitverkoren te worden, zijn in Oxford geweest of
hebben zich de wijsheid gekocht door smakeloze amoureuze verwikkelingen met Courts-Mahler-heldinnen aan boord van dure
oceaan-schepen, zoals de superieure Ryder. (Naar bleek uit een
vrij vinnige correspondentie in The Catholic Herald is aan vele
Engelse katholieken dit snobisme van de schrijver niet ontgaan.)
De hierboven geanalyseerde wanklank verdient onze bijzondere
aandacht, omdat deze steriliserende geest van hoogmoed in zijn
meest armentierige vorm, die van het maatschappelijk snobisme,
de ongetwijfeld grootse opzet van Brideshead Revisited voor een
groot gedeelte te niet doet.
Dan komt het eigenlijk verhaal. In een Oblomowse herdenkingsdroom ziet Ryder, weergekeerd naar het desolate en geschonden
landgoed, terug op de dagen van zijn jeugd en van zijn vriendschap en liefde voor de verdwenen familie. In het hele werk blijft
de trieste, mijmerzieke requiemtoon doorklinken, telkens opnieuw
gewekt door de melancholie van veelvuldige trage, bespiegelende
perioden die uitlopen met een vallend rhythme. Het is een knappe
en geslaagde technische opzet, een indrukwekkende begeleiding
bij wat grotendeels een allerdroevigst verhaal is.
Door Sebastian Flyte, zoon van Lord Marchmain en Ryders
medestudent en vriend in Oxford, komt Ryder tijdens zijn studentendagen in aanraking met de gehele Brideshead-familie. Daar is
in de eerste plaats Sebastian zelf, een subnormale, charmante
jongeman zonder ruggegraat, die reeds vroeg sporen vertoont van
een steeds toenemende dipsomanie, waaraan hij later geheel ten
slachtoffer zal vallen. Met hem heeft Ryder, dan nog niet katholiek
(eerst in de epiloog vernemen wij terloops, dat hij bekeerd is) ,
een amitié particulière van typisch Angel-Saksische aard. Lord
Marchmain, Sebastians vader, een rijk edelman, die katholiek
werd omwille van zijn vrouw, woont in Venetië met zijn maîtresse
Cara en heeft zijn om opportuniteitsredenen aanvaard geloof
vaarwel gezegd. Hij haat zijn vrouw, Lady Marchmain, hartgrondig (Cara heeft hiervoor een subtiele verklaring) en wenst door
niets en niemand aan haar herinnerd te worden. Sebastian is het
enig lid van het gezin, dat hem nu en dan opzoekt. Lady Marchmain is een vrome, domme vrouw, een van de meest overtuigende
karakters in het hele boek, een van hen die het zo goed bedoelen,
maar die tegen hun zin en ondanks al hun vroomheid en goede
opzet op hun omgeving werken als « femmes fatales », en alles
wat zij aanraken, geestelijk doden. Niemand in haar gezin, be-
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jongste dochter
dochter Cordelia
Cordelia (een
(eensymbolische
symbolische
halve misschien haar jongste
naam,
tragedie van
van de
de moeder
moeder associeert
associeert met
met de
de tragedie
tragedie
naam, die de tragedie
houdt oprecht
oprecht van
van haar.
haar. De
De oudste
oudste zoon,
zoon, Lord
Lord
van koning Lear) houdt
Brideshead,
vroom katholiek
katholiek met
met een
een sterk-puriteinse
sterk-puriteinse inslag,
inslag,
Brideshead, een vroom
maar bleek
bleek geen
geen roeping
roeping tetebezitten.
bezitten.
had
worden, maar
had Jezuïet willen worden,
Hij
is een
een beetje
beetje geheimzinnig
geheimzinnig in zijn
zijn doen
doen en
en laten,
laten, het
hetsoort
soort
Hij is
man, dat altijd overweegt
overweegt iets
iets tetegaan
gaandoen,
doen,iets
ietsteteondernemen,
ondernemen,
man,
maar in werkelijkheid
werkelijkheid niets
uitvoert. Hij
dom, maar
maar vindt
vindt
maar
niets uitvoert.
Hij isis dom,
in zijn geloof
geloof een
een diepe
diepeen
enonwrikbare
onwrikbare zekerheid.
zekerheid. Hij
Hij wordt
wordteen
een
verzamelaar
voorbestemd het
het slachtoffer
slachtoffer
verzamelaar van lucifersdoosjes en isis voorbestemd
worden van
van een
eenpotsierlijke
potsierlijkeen
ensociaal-onmogelijke
sociaal-onmogelijke (Waugh(Waughte worden
Ryders
oudere weduwe van een
een eveneens
eveneens luciferslucifersRyders snob-accent
snob-accent !)!) oudere
doosjes-verzamelende admiraal. Deze
Deze oudste
oudste zoon
zoon isiseen
eenonbekooronbekoorlijke maar fascinerende
fascinerende figuur.
Vervolgens is er de
de voor
voor het
het ververfiguur. Vervolgens
haal
uiterst belangrijke
belangrijke figuur
van de
de dochter
dochter Julia,
J ulia, die
die niets
niets
haal uiterst
figuur van
aan
haar geloof
geloof doet,
doet, voorgesteld
voorgesteld wordt
wordt als
als een
een tragische,
tragische, loslosaan haar
geslagen jonge
jonge vrouw,
vrouw, maar
maar die,
die, ondanks
ondanks de
deininverband
verbandmet
methamhaar
optreden
roman steeds
steeds ongewoon
ongewoon gezwollen,
gezwollen, valse
valse en
enrhetorhetooptreden in de roman
daneen
een
Courts-Mahler-karakter, een
een
niets meer
meerisisdan
Courts-Mahler-karakter,
rische stijl, niets
glamour-girl
magical sadness
sadness»» en met
met een
een
glamour-girl met
met een
een ««haunting,
haunting, magical
«starry
onwaardige gestalte
wier optreden
optreden het
het
« starry head
head »,», een
een onwaardige
gestalte bij wier
zwart-wit van
van Waughs
Waughs superbe
superbe stijl overslaat
overslaat in
in een
een bijna
bijnahyshyszwart-wit
terische technicolour,
technicolour, welke
doet denken
denken aan de
de banaalste
banaalste stijl
stijl
terische
welke doet
nog ooit ontworpen, die van de commentator van een Hollywood-nogitwrpe,dvancomtrenHlywodtravellogue.
hele boek
boek is
is te
tevinden
vindeninineen
een
travellogue. De
De banaalste
banaalste zin
zin in het hele
ulia :: ««It
was
van de
de meest
meest ««gepassioneerde»
van
gepassioneerde » passages
passages met
met JJulia
It was
no time for the sweets
sweets of
ofluxury.
luxury.»»Wanneer
Wanneer een
een meesterlijk
meesterlijkproprostuur kwijtraakt
kwijtraakt en
en zich
zichverliest
verliest
zaïst als Waugh
Waugh plotseling
plotseling het stuur
in een
een barokke,
barokke, liquoureuze
liquoureuze rhetoriek
valse ProustiaansProustiaansrhetoriek en
en in valse
hoede te zijn. Het
Het ononHomerische beeldspraak,
Homerische
beeldspraak,isishet
het tijd
tijd op
op zijn hoede
in Brideshead Revisited
Revisited met
met zijn vele
vele valse
valse
veilig-signaal
veilig-signaal gaat
gaat in
maar nergens
nergens zo
zo dikwijls
dikwijls en
en zo
zo ononinstellingen dikwijls omlaag,
omlaag, maar
miskenbaar als in de Julia-passages. Julia
miskenbaar
Julia huwt
huwt met
meteen
eenCanadese
Canadese
politieke
die leeghoofdige
leeghoofdige successen,
successen, die het
het
politieke onverlaat,
onverlaat, een
een van
van die
ver brengen
brengen in de
de wereld,
wereld, dure
dure havannas
havannas roken
roken en
en er
er maîtresses
maîtresses
op
na houden.
houden. Deze
Deze door
door Ryder-Waugh
Ryder-Waugh verfoeide
verfoeide persoon,
persoon, Rex
Rex
op na
Mottram geheten,
het succesvolle
succesvolle tegenbeeld
tegenbeeld van
van Hooper
Hooper en
en
Mottram
geheten, is
is het
wordt door
door de schrijver voorgesteld
voorgesteld als
als symptomatisch
symptomatisch voor
voor hethetzelfde
maatschappelijk en
de oorlog
oorlog uituitzelfde maatschappelijk
en geestelijk
geestelijk verval.
verval. Als de
breekt, wordt
wordt hij dan
breekt,
dan ook
ook minister.
minister. Julia
Julia wordt
wordt hem
hem spoedig
spoedigbeu
beu
en verlaat hem voor een liefdesaffaire in
in New-York.
New-York. Deze
Deze affaire
affaire
mislukt evenwel.
evenwel. Op
Op haar terugreis
terugreis naar
naar Engeland
Engeland ontmoet
ontmoet zij
zij
mislukt
aan boord
Ryder, die
die haar
haar allang
al lang gekend
aan
boord Ryder,
gekend heeft
heeft door
door zijn
zijn vriendvriendschap
broer Sebastian
Sebastian en die
die juist
juist teruggekeerd
teruggekeerd isisvan
van
schap met haar broer
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een lange tocht door de Zuid-Amerikaanse oerwouden, waar hij
geschilderd en getekend heeft na in Engeland veel succes geoogst
te hebben met zijn schilderijen van landhuizen (architectonische
bidprentjes) voor de eigenaars, die zich gedwongen zien hun
grondbezit te verkopen. De aanleiding tot zijn vertrek naar het
oerwoud is gedeeltelijk afkeer van de nieuwe beschaving, gedeeltelijk de echtelijke ontrouw van zijn vrouw. Julia en Ryder ontmoeten elkaar dus aan boord en hebben een amoureuze affaire,
die van een zo valse wansmaak is als men zelden zal aantreffen
bij een overigens beschaafd, erudiet en intelligent auteur. Deze
onappetijtelijke en volkomen valse liefdesgeschiedenis versierd
met grof stylistisch onkruid, koortsachtige rhetoriek, ondragelijke
beeldspraak, het « spel der elementen », cocktail-parties, post-pubertaire kinderachtigheden et toute la bagarre, vormt ethisch en
esthetisch de meest verwerpelijke episode van het boek. Alleen
Tarzan van de apen ontbreekt aan dit onrijpe brouwsel. Na aankomst in Engeland wordt de liefdes-affaire voortgezet. Ryder
laat zich scheiden van zijn vrouw, en Julia laat zich scheiden
van Rex Mottram (wij zijn midden in de apenkooi en de bavianenmoraal) . Maar op het laatste ogenblik in dit intens walgelijke verhaal van de liefde tussen Julia en Ryder, besluit eerstgenoemde
van haar hevige liefde voor Ryder af te zien.
Wat is hiervan de oorzaak ? Lord Marchmain, wiens vrouw
inmiddels in een atmosfeer van frustratie is overleden, keert aan
het begin van de oorlog met zijn maitresse terug naar Brideshead.
Hij is oud en ziek geworden en heeft een alleronaangenaamst humeur gekregen. Hij is thuis gekomen om te sterven. En sterft.
Maar alvorens te overlij den vindt hij tijd en gelegenheid om nog
een aantal liefdeloze hatelijkheden te debiteren over zijn oudste
zoon, die inmiddels gehuwd is met de lucifersdoosjes-weduwe, vermaakt uit louter kwade wil ten opzichte van zijn oudste zoon het
familie-landgoed aan zijn dochter Julia en haar minnaar Charles
Ryder uit sympathie voor hun buitenechtelijke levenswandel, die
gelijkt op zijn eigen met Cara, en houdt enige hoogst onwaarschijnlijke monologen over zijn voorgeslacht en de luister van
zijn familie, aldus op zijn sterfbed sprekend voor Ryder-Waugh.
Kort voor zijn dood keert hij terug naar het oude geloof. Julia
is verantwoordelijk voor het feit, dat, ondanks de felle protesten
van de heidense Ryder, een priester wordt toegelaten bij het
sterfbed van de markies. In half-bewusteloze toestand geeft de
stervende Lord Marchmain het met spanning verbeide teken van
zijn bekering. Hij slaat moeizaam een kruis. Dan doet Julia afstand van haar liefde voor Charles Ryder ; het is een zoenoffer
gebracht aan God. « Ik ben altijd slecht geweest. Waarschijnlijk
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zal
weer slecht
slecht zijn,
zijn, weer
weer gestraft
gestraftworden.
worden. Maar
Maar hoe
hoe slechter
slechter
zal ik weer
ik ben, hoe meer ik God
God nodig
heb. Ik kan mij niet
niet buitensluiten
buitensluiten
nodig heb.
bedoeling van de
de schrijver
schrijver
van Zijn genade. » De goede geestelijke bedoeling
wijst erop,
is onmiskenbaar. Heel Brideshead
Brideshead Revisited
Revisited wijst
erop, dat
dat Evelyn
Evelyn
hetniet
nietgemakkelijk
gemakkelijkheeft
heeftgevonden
gevonden
Waugh een
persoon is die
die het
Waugh
een persoon
de consequenties
consequenties van
te aanvaarden
aanvaarden en
en over
over tete
van zijn overtuigingen te
gaan
het Katholicisme
Katholicisme in een
een land
land en
en een
een eigen
eigensociale
socialeomgeomgegaan tot het
ving,
waar deze
deze stap zeer
zeer grote
grote offers
offers vraagt.
vraagt. Men
Men voelt
voelt allerallerving, waar
Waugh van zijn wonden
wonden niet is
is genezen,
genezen, maar
maar dat
dat hij
hij
wege, dat Waugh
wege,
met dezelfde moed en aggressiviteit, waarmee hij de beslissendemetdzlfonagresivt,wmhjdebslin
stap gezet heeft,
heeft, ook
ook heeft
heeft willen
willendoen
doen wat
wathij
hijsindsdien
sindsdienopenlijk
openlijk
als zijn nieuwe
nieuwe plicht
plicht heeft
heeft beleden,
beleden, namelijk
namelijk zijn Geloof
Geloof te
te diedienen
door een steeds
steeds meer
meer vervolmaakte
vervolmaakte proza-stijl
proza-stijl in dienst
dienst te
te
nen door
stellen
van de
de studie
studie van
van de
deverhouding
verhouding tussen
tussen God
God en
en wereld
wereld
stellen van
(zie zijn artikel
artikel in Li
Life,
1946).. In het voorafgaande
voorafgaande hebhebf e, 6 April 1946)
ben wij het
het resultaat
resultaat getoetst
getoetst aan
aande
deonrijpe
onrijpemaar
maarvrome
vromebedoebedoeben
ik meen
meen het
het resultaat
resultaat zowel
zowel om
om esthetische
esthetische als
als godsdiengodsdienen ik
ling, en
stige redenen
redenen te
te moeten
moeten verwerpen
verwerpen als
als een
eenrijke
rijkeen
enboeiende
boeiendemis-.
mislukking.
Is er dan
dan geen
geen enkele
enkele verdienste
verdienste in
in het
hetboek,
boek, behalve
behalve de
de goede
goede
alleen de
de ondraondrabedoeling en de onmiskenbaar
onmiskenbaar vrome
vrome opzet
opzet ?? Is er alleen
van snobistische
snobistischeliefdeloosheid,
liefdeloosheid,decoratieve
decoratieve
atmosfeer van
gelijke valse atmosfeer
verechtbreuk
eveneens valse
valse grond,
grond, waarop
waarop Ryder
Ryder zijn verechtbreuk en
en de
de eveneens
de onnozele
onnozele Hooper en Rex
Rex Mottram
Mottram (wiens
(wiens
achting baseert voor de
hoofdschuld schijnt
bestaan in het
het onvermogen
onvermogen het verschil
verschil te
te
hoofdschuld
schijnt te
te bestaan
kennen tussen een
een werkelijk
werkelijk goede
goede cognac
cognac bestemd
bestemd voor
voorfijnproefijnproekennen
oude cognac uit
uit een
een bestofte
bestofte
vers zoals
zoals Ryder,
Ryder, en
en alleen maar een oude
fles
met een
een ««naam»)
Is er
er niets
nietsanders
anders dan
dande
dewansmaak
wansmaak
fles met
naam ») ? Is
met Julia
J ulia en
ende
debegeleidende
begeleidende holle
holle rhetorhetode liefdes-affaire
liefdes-affaire met
van de
de betreffende
betreffende passages
passages 's schrijvers
schrijvers stijl
stijl overoverriek,
r.
iek,die
diein
in de
woekert ??
Zo erg is het
het gelukkig
gelukkig niet.
niet. Telkens
Telkens wanneer
wanneer Waugh
Waugh terugkeert
terugkeert
Zo
naar
oude apenkooi,
de uitgeuitgenaar de oude
apenkooi,isis hij
hij op
op zijn best. Weliswaar is de
latenheid
verdwenen of althans
althans versoberd
versoberd om
om plaats
plaats
latenheid van vroeger verdwenen
maken voor
voor een
een meer
meer volgehouden
volgehouden melancholie,
melancholie, maar
maar de
de grote
grote
te maken
scheppende
glijdt om
om de
de gladde
gladde zinzinscheppende vreugde
vreugdeisis aanwezig.
aanwezig. De
De stijl glijdt
nen
een handschoen,
handschoen, de
de geestigheden
geestigheden borrelen
borrelen omhoog
omhoog uit
uitde
de
nen als een
champagne
proza en
en het
het isisweer
weerfeest,
feest,onbeschaamd
onbeschaamd
champagne sec
sec van
van het proza
en luchthartig
luchthartig feest.
geldt vooral
vooral van de
de beschrijving
beschrijving van het
het
feest. Dit geldt
eerste
in Oxford
Oxford waar
waar een
een late
late nabloei
nabloei van
van het
hetBeardsleyBeardsleyeerste jaar in
viertin
inde
degroep
groepwaartoe
waartoeRyder
Ryder
Wilde-Dowson aesthetisme hoogtij viert
en Sebastian
Sebastian behoren
behoren en
en die
diegedomineerd
gedomineerd wordt
wordtdoor
doordedeverdor-.
verdorven figuur van
van Anthony
Anthony Blanche,
Blanche, een
eentypische
typischeWaugh-schepping,
Waugh-schepping.
wiens volkomen
volkomen geestelijke
geestelijke corruptie
corruptie en
en sprankelende
sprankelende conversatie
conversatie
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zo sympathiek door de schrijver weergegeven wordt in tegenstelling met de koude haat waarmee hij Ryder laat spreken over de
onvergeeflijke pince-nez en de nog onvergeeflijker klamme handen
van de zo onschuldige Hooper. Daar is ook de kostelijke création
de chez Waugh van de academicus Samgrass, een gewetenloze
parasiet en poseur, vriend van Lady Marchmain, welke laatste
veel te lang nodig heeft om het karakter van de academische
bedrieger te doorschouwen. Samgrass begeleidt Sebastian op een
reis naar de Levant om hem te behoeden voor het hervallen in
zijn drinkgewoonten. Hij profiteert van de gelegenheid om een
luxueuze reis te maken op andermans kosten en probeert bij zijn
terugkeer verborgen te houden dat Sebastian gedurende het grootste gedeelte van zijn reis aan de zwier is geweest met de decadente Anthony Blanche. Daar is ook de spottende vader van
Ryder met zijn oude-mannetjes-venijn en zijn subtiele techniek
tegenover zijn zoon die hem ongelegen komt tijdens de vacantie.
Daar is tenslotte vooral Sebastian, misschien niet helemaal aanvaardbaar als levende persoon, maar van een onmiskenbare en
aangrijpende bekoorlijkheid. Wij volgen zijn geleidelijk vervallen
aan de drankzucht (zijn dipsomanie is evenzeer een vlucht als
de schizophrenie van de krankzinnigen in de proloog van het
boek) , de noodlottige pogingen van zijn onbegrijpende moeder
hem op het rechte pad te houden, zijn vlucht naar Noord-Afrika,
en zijn pathetisch geluk als hij daar een « vriend » vindt, een
gedegenereerde parasiet van een Duitser die lijdt aan secundaire
syphilis en die aan het Vreemdelingen-legioen is ontkomen door
zijn grote teen af te schieten. Door de ontmoeting met deze laaggezonken avonturier hervindt Sebastian een beetje geluk en een
beetje zelf-respect, omdat hij voor het eerst van zijn leven, na
altijd afgehangen te hebben van anderen, iemand gevonden heeft
voor wie hij op zijn beurt kan zorgen. Later doet Sebastian, nog
steeds dipsomaan, een poging opgenomen te worden in een missieorde als leke-broeder, maar wordt vanzelfsprekend afgewezen. Het
eind is dat hij toch in een klooster in Tunis terecht komt als een
beminnelijk en niet helemaal normaal manusje-van-alles voor een
begrijpende communiteit. Nu en dan verdwijnt hij gedurende
enige dagen om zich over te geven aan de drank. Sebastian is,
ondanks een geringe mate van sentimentaliteit, die Waugh ook hier
niet helemaal heeft kunnen vermijden, een onvergetelijke figuur,
geschapen met liefde, begrip en een zeker heimwee-naar-de-jeugd
van de auteur. In het scheppen van deze gestalte toont Waugh
een zuiver begrip voor de werking van Gods genade en barmhartigheid. Het is Cordelia, die de ogen van Charles Ryder voor dit
punt doen open gaan. Als zij Ryder verbaast door het woord
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« heiligheid»
verband met
figuur van
van
heiligheid » te
te gebruiken
gebruiken in
in verband
met de zielige figuur
dat is
is juist
Sebastian,
Charles, dat
jUist wat
wat je
Je moet
moet
Sebastian, zegt
zegt zij:
zij : ««0
0 ja, Charles,
... Ik
Je precies
preCIes kan
kan
begrijpen
begrijpen omtrent
omtrent Sebastian
Sebastian...
Ik geloof,
geloof, dat
dat ik je
vertellen wat er van
van hem
hem terecht
terecht zal
zal komen.
komen. Ik
Ik heb
heb anderen
anderen van
van
vertellen
zijn soort gezien
gezien en
en ik
ik geloof,
geloof, dat
datzij
zijGod
Godzeer
zeernabij
nabijen
endierbaar
dierbaar
zijn.»» Waar
Waar hebben
hebben wij
deze wijsheid
wijsheid eerder
eerder gehoord
gehoord?? Het isis
zijn.
wij deze
het grondthema
grondthema van
veel grootsere
grootsere en
en veel
veelzuiverder
zuiverderwerk
werk
van het veel
The Power
van een
een andere
andere Engelse
Engelsebekeerling,
bekeerling, Graham
Graham Greene,
Greene, The
Power
dronken priester,
alles te
te kort
kort gegeand the
the Glory,
Glory, met zijn dronken
priester, die
die in alles
zonder enige illusie over
over zijn
zijn eigen
eigen onmeonmeschoten
schoten is,
is, maar die, zonder
telijke onwaardigheid
onwaardigheid en
en eigen
eigenzondigheid,
zondigheid,zich
zichonontkoombaar
onontkoombaar
gevangen
net van
van Gods
Gods genade,
genade, en die
die dank
dank zij
zij een
een
gevangen weet
weet in het net
genade, niettegenstaande
niettegenstaandedronkenschap
dronkenschapen
enzonzonovermaat van deze genade,
de,
de kracht
kracht vindt
vindt om
om zijn priesterlijke
priesterlijke taak voort
voort te
te zetten
zetten tot
tot
de, de
aan het martelaarschap.
martelaarschap.
Met zijn laatste
laatste werk,
werk, Scott-King's
ModernEurope,
Europe, is Waugh
Waugh
Met
Scott-King's Modern
terug gekeerd naar zijn eigen terrein.
terrein. Alleen
Alleen isis de
de apenkooi
apenkooi groter
groter
geworden,
Handful
of Dust,
Dust, waar alleen maar het
geworden, niet zoals in A Hand
f ul of
opengezet door de spullebaas,
spullebaas, maar
dat de
de apenapenhek is opengezet
maar in die zin dat
geheel ««modern
Europa»» omvat.
omvat. De
De geamuseerde
geamuseerde toetoekooi nu geheel
kooi
modern Europa
schouwers
opgenomen in
kooi en
en
schouwers van
van voorheen
voorheenzijn
zijn nu
nu zelf opgenomen
in de kooi
niet meer
meer opgesteld
opgesteld door
door de
de spullebaas
spullebaas met
met zijn
de spelregels zijn niet
rijke fantasie, maar door grimmiger figuren waarvan ook derijkefants,mdorgiefunwarvokde
heeft verlost.
verlost. Niemand
Niemand lacht
lacht meer
meer ononafgelopen
afgelopen oorlog
oorlog ons
ons niet heeft
bevangen,
in
bevangen, want
want niemand
niemandgaat
gaat meer
meer naar
naar het
het oude
oude huis,
huis, dat in
park lag
lag onder
onder de
de eeuwenoude
eeuwenoude bomen
bomen en
en dat
datnu
nuafgebroken
afgebroken
het park
is door
door de
de barbaren.
barbaren. Met
Met onnavolgbare
onnavolgbare ironie en
en geestigheid
geestigheidzien
zien
in deze
deze briljante
brilj ante fabel,
fabel, die
dieook
ookweemoedig
weemoedigisisvan
vanschoonheid,
schoonheid,
wij in
de schrijver het beeld
beeld van de
de wereld
wereld na
na een
een eeuw
eeuw van
vanvooruitgang
vooruitgang
helemaal gelovige
gelovige ogen onthullen.
onthullen. Het is
is een
een ononvoor
onze niet helemaal
voor onze
ambitieus
vergeleken met
met Brideshead Revisited,
Revisited, maar
maar het
ambitieus boek vergeleken
gaaf en
en rijp
rijp en
en van
van meesterlijke
meesterlijke stijl. Zo
Zo schrijven
schrijven slechts
slechts weiweiis gaaf
nige Engelse
Engelse auteurs
auteurs proza.
proza. Als de
de schrijver
schrijver de
de laatste
laatsteresten
resten
nige
van
een zekere
zekere harteloosheid,
harteloosheid, die
ook hier
hier zichtbaar
zichtbaar zijn,
zijn, kan
kan
van een
die ook
overwinnen
denk hier
hier aan
aan Scott-King's
Scott-King's bezoek
bezoek aan
aan het
hetgezin
gezin
overwinnen (ik denk
van
refugiés),, als hij
hij aan
aan zijn
zijndéfaitisme
défaitismekan
kanontgroeien,
ontgroeien, mag
mag
van refugiés)
men
verwachten, dat
onvolprezen meester
Engelse
men verwachten,
dat deze onvolprezen
meester van
van het Engelse
proza
rijper, nederiger
nederiger en vooral
vooral liefdevoller
liefdevoller terug
terug zal
zal kunnen
kunnen
proza rijper,
nobele opzet als
als die
die van
van Brideshead
Brideshead Revisited.
Revisited.
keren tot een nobele

Het christelijk
christelijk Mysterie
Hei
en de heidense Mysterien
Mysteriën
end
door
door Dr H. SCHMIDT

Nu wij in
in een
een vorige
vorige studie
studie 11 de
de inhoud
inhoud van
van het
hetchristelijke
christelijke
Nu
en
de heidense
heidense mysteriën
mysteriën kort
kort hebben
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monotheïsme, het
het bezit
beziteen
eennauwkeurig
nauwkeurig
dus op
omgrensde
verkondigd door
door de onder
onder Pontius
Pontius
omgrensde dogmatische
dogmatische leer,
leer, verkondigd
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sublieme gedachtengedachten- of
ofverlangens-schepping
verlangens-schepping van
van
de nog
nog zo
niet de
de
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der gegede religieus
Hellenistische mens,
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« Nieuw in het
als vergeving van
van zonden.
zonden. De
De vreselijke
vreselijke ernst
ernstder
derprediking
predikingvan
van
schuld
verzoening ontbreekt
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verloren en
endoor
doorhet
hetKruis
Kruis
wedergewonnen
Kindschap
wedergewonnen
Kindschap
Gods ; en
Gods;
het Mysterie
Mysterie van
van de
de genade
genade isisslechts
slechtsbegrijpelijk
begrijpelijk
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leven en geen schepsel ons scheiden kan van de liefde Gods, die
is in Jesus Christus, onze Heer. Wie deze verzen verstaan heeft,
die weet, waarin de bijzonderheid, het andere, die weet ook,
waarin de diepste kracht van het oude Christendom lag tegenover
alle andere godsdiensten en wereldbeschouwingen van zijn tijd. » 1
Hoe scherp de tegenstelling nu ook is tussen het christelijk
Mysterie en de heidense mysteriën, toch zijn er vele punten van
overeenkomst. Wij durven zelfs met Hugo Rahner het probleem
van hun verhouding uitdrukken door de christologische tessera
van het Concilie van Chalcedon : onvermengd maar ongescheiden. 2 Ook in ons probleem moeten wij het z.g. god-menselijke
midden houden tussen een al te menselijke vermenging in de
zin van een genetische of ideële afhankelijkheid en een onmenselijke scheiding, als ware het wezen van het christendom in
al zijn belangen een met ieder mensenwerk onvergelijkbare grootheid. De dragers van de antieke mysteriën waren daarenboven,
concreet gezien, leden van een mensheid, die gevallen was en
tegelijk geroepen tot het rijk der genade. Wij hebben dus te
doen met een wereld, die reeds tot de bovennatuur geroepen was,
en dus niet met een loutere natuur. Omdat de heidenen de bovennatuurlijke Openbaring niet kenden, waren zij onkundig van
hun eigen toestand. Onbewust echter leefde in hen de drang
naar verlossing, dat kon niet anders gezien hun concrete lot.
Ook is het mogelijk, dat het Jodendom idees van de door God
beraamde Verlossing aan het heidendom heeft medegedeeld, welke
ongemerkt de antieke gedachtensfeer beïnvloed hebben. In hun
godsdienst moest daarom iets van de Verlossings-idee naar boven
komen. Maar vanwege het volledige gebrek aan kennis van de
concrete Godsopenbaring kon dit streven slechts totaal onbepaald
blijven en moest zelfs vanwege de bedorven natuur uitkomen op
dwaalwegen.
Omdat nu eenmaal de concrete toestand aldus was, moesten
er contactpunten liggen tussen Christendom en heidendom en
konden de oudste Vaders zelfs in het heidendom naar het Christendom heenwijzende elementen ontdekken, omdat zij Gods Openbaring kenden. Wij kunnen als contactpunten de volgende meest
voorname realiteiten aanwijzen :
1. Een menigte van gedachten, woorden en riten is in het
leven van de antieke Kerk levendig geworden vanuit een wortel,
die ontspringt uit de diepte van de menselijke onderlinge gelijkheid, uit de menselijke stofgeestelijke natuur, welke heiden en
1. G. KITTEL, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum. p. 132.
2. Hugo RAHNER, Griechische Mythen in christlicher Deutung. p. 50.
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Christen
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menselijk begrijpbare
begrijpbare beelden
beelden spresprede Godmens
kon slechts in
ken:
zonder parabelen sprak Hij nooit
nooit tot
tothen
hen»
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uit tetespreken.
spreken.De
Degemeenschapgemeenschapoersymbolenom
om iets
iets hogers
pelijkheid vindt dus een verklaring
verklaring in
in de
de mensennatuur
mensennatuur met
met haar
haar
voor symbolisme.
symbolisme.
aanleg voor
2. Veel
Veel dringt
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een lagere
lagere sfeer
sfeervandaan
vandaan»» 22 Wanneer
Wanneer dan
dan
allen
tenslotte uit een
allen tenslotte
zowel
de christelijke
christelijke als
als inindedeHellenistische
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burgerlijke en
en godsdienstige
godsdienstige leven.
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1.
K. PRUMM,
PRUMM, Das antike
antlke Heidentum.
Heldentum. p.
P. 331.
331.
2. K.
:.!.
PRUMM, O.C.,
p. 328,
328, noot 3.
K. PRUMM,
o.c., p.
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ken is de sociologische wet van de geheimhouding. Hoe inniger
en aangrijpender de kennis van een vrome is, des te duidelijker
streeft hij naar een kuise bescherming van zijn schat voor nietingewijden en dit des te meer, naarmate het gevaar bestaat,
dat de profane menigte zulk een heiligdom tracht binnen te
dringen. Wij kennen de geschiedenis van dit « mystieke zwijgen »
bij de Grieken. 1 In de Hermetica lezen wij : « Deze verhandeling
vol van de gehele majesteit Gods aan het medeweten van velen
prijsgeven, zou een teken zijn van een goddeloze mentaliteit ». 2
En tot de laat Pythagorische wijsheid behoort de stelling : « Van
de goederen der wijsheid zal men niet mededelen aan hem, wiens
geest volstrekt niet gereinigd is. Want het is niet geoorloofd,
dat hetgeen met grote moeite verworven is, aan de eerste de
beste wordt prijsgegeven ; zo zal men ook niet de mysteriën der
Eleusinische godinnen aan profanen overleggen ». 3
Deze wet begint ook in het Christendom te werken, zodra de
uiterlijke omstandigheden er aanleiding toe geven. Hoezeer de
christelijke Openbaring ook openlijk is
het « van de daken
toch
gepreekte Mysterie », dat zich tot alle mensen wendt
moet het zich vanaf de 3e eeuw verweren tegen de inbraak der
massa : nu en eerst nu ontstaat de z.g. disciplina arcani,
ja haar eigenlijke ontwikkeling volgt pas in de 4e eeuw. Het
is begrijpelijk, dat de uit het Neoplatonisme komende Vaders
er vorm aan geven, welke zonder twijfel slechts aan de religieuze
wereld van het uitstervende mysteriënwezen ontleend is. De
mysteriën van het Doopsel en het Offer worden omgeven met
omhullende riten van eerbiedige huiver, en spoedig verbergt
de iconostasis voor de oningewijden iedere blik in het Allerheiligste : zij worden tot de « huiveringwekkende mysteriën, die
ons koud maken ». « Dat weten de ingewijden » hoort men in
talloze Griekse preken. De Pseudo-Areopagiet drukt het krachtig
uit : « Let op, dat ge het Allerheiligste niet rondkletst, bewaar
de Mysteriën van de verborgen God zo, dat oningewijden er
geen deel aan kunnen hebben ; deel dus enkel aan heiligen van
het heilige in heilige verlichting mede. » 4
Omdat deze sociologische wet van de geheimhouding zich aanpast aan de uiterlijke omstandigheden, kent zij crescendo's en
decrescendo's in haar toepassing. Een disciplina arcani, gelijk
deze in de 4e eeuw beoefend werd, lijkt ons niet meer op haar
plaats in deze tijd, en wij vragen ons zelfs af, of deze in de
1. O. CASFL, De veterum philosophorum silentio mystico. Giessen, 1919.
2. CORPUS HERMETICORUM, II, 1 ; II, 11. -- Zie G. ANRICH, Das antiace Mysterienwesen. p. 70.
3. JAMBLICHOS, Vita Pythagorae. 17, 35.
4. PSEUDO -AREOPAGITA, Ecclesiastica Hierarchia, I, 1. PG 3, 372A.
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4.
ligt in
inhet
hetwezen
wezenvan
vanhet
hetwoordsymbool
woordsymbool en
en van
van de
de symsym4. Het ligt
het zintuiglijk
zintuiglijkwaarneembare
waarneembare
bolische
verborgen, dat het
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•

V, 4,
4, 24,
1. S.
s. CLEMENS
CLEMENS van Alexandrië,
Alexandrll!, Stromata
Stromata V,
24, 22 GCS
GCS II,
11, 341,
341', 1-4.
1·4.
1.
2. SOPHOCLES,
SOPHOCLES, Fragmentum
GCS II
11 341,6-8.
341,6-8.
Fragmentum Incertum.
incertum. 704
704 GCS
2.
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1. s.
PETRUS CHRYSOLOGUS,
CHRYSOLOGUS, Sermo
52,469D.
2. S.
S. PETRUS
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96,1 PL 52,469D.
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Na de periode van het armtierige rationalisme en midden in
de tijd van het grofste materialisme, is in Gods Kerk de volheid
van het Mysterie opnieuw levendig geworden. De resultaten der
godsdienstwetenschap hebben ons de schatten van het H. Geloof
op een nieuwe wijze geopenbaard. De Christengemeenschap is
zich bewust geworden, dat haar viering van het Mysterie fris
bloed nodig had. In de oudheid zijn bij de Vaders en onbekende
vromen christelijke schatten ontdekt, welke spreken tot de moderne mens, niet alleen tot zijn verstand, maar ook tot zijn hart,
in één woord, schatten welke geheel zijn persoon raken en in
religieuze vervoering brengen. Een nieuw Réveil is in de Kerk
ontstaan : naast het ontzaggelijke sociale werk, dat de Kerk in
deze tijd verricht, valt ook een frisse herleving te bespeuren
in het godsdienstonderricht en de H. Liturgie. Het spreken, handelen en vieren der oude Vaders worden door de moderne Christen
overgenomen en naar nieuwe scheppingen wordt gezocht naar
de voorbeelden der Oudheid. Het besef is algemeen geworden,
dat een vak-theologie alleen niet voldoet maar daarnaast een
levens-theologie moet staan, welke zich tot de gehele mens richt.
Vandaar dat een verkondigings-theologie ontstaan is, welke voor
het godsdienstonderricht en de prediking de schoonste vruchten
heeft afgeworpen ; vandaar dat de Liturgie tot nieuw leven is
gekomen. Het is waar, dat vele moderne theologen en liturgisten
afwijzend staan tegenover de z.g. gangbare theologie en ascese ;
deze houding is volkomen onjuist, want er valt niets af te wijzen.
Wel is waar, dat de nieuw ontdekte schatten
welke overigens
oeroud zijn en het stempel van de beste namen dragen
een
noodzakelijke aanvulling vormen van het verworven bezit en dit
fris leven instorten. Het christelijk leven is niet alleen een speculeren over de inhoud van de Openbaring of een harde trainingsschool zeker het is ook dat maar het is vooral de
alzijdige viering en doorleving van het Mysterie, dat Christus
heet. Gods Kerk is in wezen sacramenteel, dus wij moeten ons
Geloof belijden niet alleen in de diepste innerlijkheid maar ook
in een zo ruim mogelijke uiterlijkheid. Eerst wanneer wij weer
vol verbazing en bewondering staan voor het goddelijk Mysterie,
zijn wij van zelf in staat de goddelijke Geheimen ook in schone
taal, gewijde muziek en plechtig handelen te vieren. Wij bezitten
Christus niet als het Leven, wanneer wij enkel, hoe verheven
dan ook, speculeren over het H. Misoffer of de H. Liturgie,
maar wel wanneer wij de H. Mis vieren en de H. Liturgie beoefenen. Zolang wij de waardering voor de z.g. veruiterlijking
niet teruggevonden hebben, kunnen wij niet komen tot een ware
cultus van het Mysterie. Deze waardering zal pas ontstaan, wan-
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de distribuerende handel, zowel wat de verkoopprijzenpolitiek
betreft als wat de rationele behoeftebevrediging aangaat, welke
is afgestemd op de redelijke behoeften van de arbeiders.
Bovendien kan er een bijkomstig voordeel voor de nationale
economie mee verbonden zijn. De coöperaties organiseren de verdeling. Wanneer onder omstandigheden de overheid een ordeningspolitiek moet voeren, dan kan dit beter langs organen van
de distribuerende handel geschieden dan langs ongeorganiseerde
handelaars. Ook kan hierdoor de zwarte markt doelmatiger bestreden worden.
Tenslotte kan de mogelijke opwerping, dat de arbeiderscoöperaties en wij mogen de grote warenhuizen hierbij insluiten
een gevaarlijke concurrentie voor de kleinhandelaars zouden zijn,
voorkomen worden met te zeggen, dat naar schatting bij gebrek
aan binnenlandse verdelingsstatistieken de globale omzet rond
7 % van het totale verdelingsvolume zou bedragen. In Engeland
en Zweden daarentegen geven de statistieken 40 à 50 % aan.
Overigens de evolutie van de individuele bedrijven wijst op de
weerbaarheid van den middenstand tegenover deze concurrentie :
van 1925 tot 1936 groeiden zij in België aan met 30 % terwijl
de bevolking slechts met 7 % toenam. Een Nederlandse statistiek
geeft met 1938 als referentiejaar voor 1939 de volgende indices
Grootwinkelbedrijf 108 ; grote en kleine coöperatieven 113 ; middenstand 108 ; en voor 1945 resp. 61, 69 en 140.
Een laatste opmerking om nog beter wegwijs te worden in
het complex van de banen, die voor de toekomstige ontwikkeling
van de middenstandsbedrijven openliggen, moge hier haar plaats
vinden. Sommige verbruikscoöperaties van de arbeiders vullen
zichzelf aan door het stichten van productiecoöperaties, terwijl
andere rechtstreeks bij de producenten kopen. Dit geldt in de
nabije toekomst voor de Belgische arbeiderscoöperaties ; zij zullen
b.v. voortaan rechtstreeks bij de fruitproducenten kopen. Laten
wij hieraan toevoegen, dat een corresponderende coöperatie-tendenz in de landbouwmiddens verdedigd wordt. Op de tegenwerping, dat daardoor getornd wordt aan de functie en het verworven
recht van de middenstand, wordt geantwoord, dat de landbouwproducent het eerste recht heeft op al de winstmogelijkheden van
zijn bedrijf, vooral wanneer bedoelde winst voor zijn levensbestaan nodig is.
Kan het goed recht van de grote warenhuizen even als dit van
de verbruikscoöperaties verdedigd worden ? We menen van wel.
Immers de grote warenhuizen zijn eveneens een vorm van distribuerende handel, die gegroeid is uit de evolutie van de economische structuur. Zij beantwoorden aan de economische realiteit,
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waardoor de concentratie in de productie de aanleiding is geworden voor de concentratie in de verdeling.
Om in het kader van deze uiteenzetting te blijven zullen we
niet blijven stilstaan bij de economische voor- en nadelen van
de warenhuizen, maar we wensen wel aan dit vraagstuk een algemene economische beschouwing vast te knopen. Deze instellingen
zijn pas in hun beginstadium, en alleen de verdere evolutie zal
ons duidelijk maken of zij aan een blijvende economische ontwikkelingskracht of slechts aan een tijdelijke economische noodzakelijkheid beantwoorden. In het eerste geval, dat naar onze
mening aan de werkelijkheid beantwoordt, staat hun bestaansrecht buiten twijfel. Men verwijt hun weliswaar, dat zij hun
levenskracht putten uit betwistbare handelspraktijken. Dat kan
voorkomen. Maar dat euvel kan zich ook voordoen in individuele
bedrijven, en ten gevolge van de vertraagde omzetting misschien
nog makkelijker. In elk geval mag men niet veralgemenen, en het
wil ons voorkomen, dat de grote warenhuizen hun ontstaan en
hun voortbestaan niet te danken hebben aan den verkoop van
minder goede waren, maar aan de wet der rationalisatie, die geheel de economie beheerst, ook de verbruikers-sector er van.
Ook kan o. i. niet bewezen worden, dat door deze collectieve
verdelingsbedrijven het privaat initiatief wordt gedood. Het privaat initiatief rationaliseren is niet het doden, maar het vervolmaken. Evenmin wordt de vrijheid door deze instellingen gedood,
althans zeker niet, wanneer zij vrij worden opgebouwd. Zowel
een individu als een groep van afzonderlijke middenstanders mag
op het beginsel van vrijheid beroep doen om de vrij opgebouwde
individuele of collectieve onderneming door bijhuizen uit te breiden, te vertakken. De opwerping betreffende de vrijheid kan
echter wel een zin krijgen, wanneer de geconcentreerde distributie-bedrijven een oneconomische machtspositie verwerven zoals
we die in onze vorige bijdrage in verband met de laatkapitalistische structuur besproken hebben.
De logische conclusie, die voor de afzonderlijke middenstandsbedrijven uit de coöperatieve distributievormen moet getrokken
worden, is die van de wenselijkheid van de eigen coöperatie, d.i.
van een positief verweer. Hun individuele en collectieve welvaart
evenals het algemeen welzijn zijn niet gediend met het afbreken
van de bestaande coöperatieven van distributie, maar wel met
het opbouwen van eigen samenwerking. Hetzelfde besluit vloeit
voort uit de ervaring van de moeilijkheden, waarmede de individuele middenstandsbedrijven thans hebben te kampen.
Alvorens deze moeilijkheden te bespreken willen wij er nog
op wijzen, dat bij de aanpassing van de distributievorm in een
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bepaald land rekening moet worden gehouden met hetgeen in
de andere landen gebeurt. In de huidige internationale economische
structuur geldt de stelling, dat onder de bepalende structuurelementen van de rationele economie de internationale volkshuishoudingen moeten worden geteld. Even goed als de natuurlijke
rijkdom, de bevolking en de techniek, vloeien immers de nationale
huishoudingen meer en meer in elkaar over, en dat alle staatsgrenzen ten spijt 1.
Het ligt dus voor de hand, dat de internationale structuurwijzigingen, en in casu de weerslag op de distributiestructuur evenals
de positieve maatregelen in hetzelfde verband, van bepalende betekenis zijn voor het nationaal distributieprobleem.
In verband hiermee willen we een punt van groot belang niet
onbesproken laten, nl. de Economische Unie met Nederland. Als
voorwaarde voor de leefbaarheid van de beraamde Unie wordt het
economische evenwicht tussen beide landen in al zijn aspecten
vereist. Naast het evenwicht van lonen, prijzen, fiscaliteit en
openbare financiën is ook het evenwicht in de structuur der actieve
economie van belang. In verband met de handelsdistributie moge
er op gewezen warden, dat in Nederland reeds vestigingswetten
bestaan, o.m. de vestigingswet Klein Bedrijf of Wet Verschuur,
van 1938 2 Daarenboven en dit is misschien nog belangrijker,
wordt thans in Nederland de oprichting van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie bestudeerd en voorbereid.
Het wil ons derhalve voorkomen dat nauwe contactname wenselijk is, allereerst om nauwkeurig kennis te nemen van de reeds
bestaande maatregelen in de distribuerende handel
de wettelijke en de door de vrije organisatie ingevoerde
en vooral van
hun resultaten, waaraan men hun doelmatigheid kan afmeten.
Verder om de voorgenomen schikkingen van economische ordening
in hun worden te volgen en met de Belgische te vergelijken. Overigens dezelfde kennisneming is, mutatis mutandis, ook noodzakelijk betreffende de andere landen.
.

Economische perspectieven van de handeldrijvende middenstand

Eindelijk mogen wij het nu wellicht wagen de vraag te stellen
over de economische toekomstperspectieven van de handeldrijvende middenstand. De algemene oorzaak van de huidige malaise
ligt voorzeker in de naoorlogse economische toestand. Het ergste
kwaad hiervan is wellicht, dat deze toestand in plaats van een
vermindering een aanzienlijke vermeerdering van het aantal de1. J. TINBERGEN, International Cooperation, Amsterdam, 1945 ; H. de MAN, Au dèla
du nationalisme, Généve, 1945, blz. 180 vgl. ; E. REVES, The Anatomy of Peace, Pinguins
Books, New York, 1947.
2. C. WESTRATE, Beschrijvende Economie. Leiden, 1946, blz. 76-78, Brugge, Beyaert, 1945.
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Wat er ook van zij, de overbezetting is een ongezonde toestand
en mag noch van het standpunt der individuele middenstandsbelangen, noch van dat der nationale economie in het leven gehouden
worden. Zolang de nodige uitdunning niet is gebeurd, zullen de
klachten van de middenstand in vele oren vals klinken. Een gezonde economie steunt op equivalentie tussen prestatie en vergoeding. Deze kan in de huidige middenstandsstructuur niet tot stand
komen. Zelfs met overdreven winstmarge moet het gros van de
handeldrijvende middenstanders tot armoede vervallen. Het eerste
economische perspectief is dus het verdrijven van de helft of
meer van de middenstandsbedrijven, onder de slag van de hopelijk spoedig weerkerende normale mededinging.
Een tweede perspectief, dat we in de toekomst wensen verwezenlijkt te zien, is een redelijke inperking van de distributiebedrijven. In dit verband heeft men de laatste tijd gesproken over
de numerus clausus van onder den oorlog. Hiertegen hebben wij
wel enig bezwaar. Wij zijn geen voorstanders van de autoritaire
inrichting van de economie, en daarenboven sluit de numerus
clausus politiek het gevaar in zich, dat enerzijds een toestand,
die reeds niet gezond is, wettelijk wordt bevestigd, en dat anderzijds op grond van wettelijke regelingen, gerechtvaardigde aanspraken op nieuwe vestiging afgewezen worden. Het zou daarentegen voordeel opleveren, indien door de beroepsorganisaties
bepaalde voorwaarden gesteld werden om tot het distributieproces
toegelaten te worden ; voorwaarden van integriteit, solvabiliteit,
technische bekwaamheid. Hier denken wij aan de Vestigingswet
Kleinbedrijf (1937) en aan de Bedri j fsvergunningswet (1938) in
Nederland. Het doel van de vestigingswet klein-bedrijf is vooral
de overbezetting in het winkelbedrijf en in de ambachten te bestrijden. De voorwaarden om vestigingsvergunning te verkrijge n
zijn zeer ernstig en nauwkeurig omschreven 1. In Nederland heeft
deze wet veel goeds gesticht, en heeft zij een twaalfjarige proeftijd achter de rug, zodat ze eventueel accuraat zou kunnen worden
aangepast.
Andere vestigingsvoorwaarden dan in Nederland zijn denkbaar
en kunnen het vooropgezette doel misschien even goed of zelfs
beter bereiken. Het is de taak van de studiebureau's van de middenstandsorganisaties, en bijzonder van het pas opgericht Instituut van de Middenstand dit probleem te bestuderen. Wij onderstrepen, dat de hierboven bedoelde vestigingspolitiek de verworven rechten behoren te eerbiedigen en de vrijheid van beroepskeuze te ordenen zonder ze op te heffen.
.

1. De Tekst van de wet vindt men bij Dr P. A. van den
beweging in Nederland b, Brussel, 1937, blz. 191 vgl.
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Het is dus niet voldoende de middenstandsbedrijven materieel
te saneren, een gezonde aanpassing stelt bovendien de reeds geïnsinueerde dubbele eis : de persoonlijke bekwaamheid en een technische verwezenlijking van de verdelingsorganen. Over de eerste ietwat breedvoerig handelen zou betekenen heel het probleem van de
beroepsopleiding te onderzoeken. Dit zou een studie op zichzelf vragen. Wij willen hier alleen een feit aanhalen. Uit een vooroorlogse
Amerikaanse statistiek blijkt, dat de helft van de faillerende handelsbedrijven hun ongeluk te wijten hebben aan onbevoegdheid.
Ten tweede stellen wij het standpunt voorop : voor de verhoging
van de sociale standing van onze middenstanders volstaat de verhoging van de stoffelijke welvaart niet, maar is meteen een verfijning van de cultuurstand vereist. En dit hoort zo, daar een
gezonde maatschappijstructuur niet wordt opgebouwd op het bezitsverschil maar op de waardehiërarchie van de mensen.
De positieve eis voor de opbouw van een welvarende middenstand is de technische inrichting van het middenstandsbedrijf.
Theoretisch is het duidelijk, dat de wijziging, die de economische
structuur vooral sedert de eerste wereldoorlog heeft ondergaan,
naar de samenbundeling voert van de krachten en belangen van
de middenstand. Er rijzen evenwel vele moeilijkheden van practische aard, waarvan we een paar in het licht willen stellen.
De eerste houdt verband met de mentaliteit van den middenstander, die van huis uit individualist is, en zowel uit traditie
als uit zelfverdediging tot het liberalisme, het regime van absolute vrijheid, overhelt. Hij kan lastig tot het besef komen, dat
het laissez-faire zijn tijd gehad heeft, en de staatsinmenging in
de economie, zelfs onder vorm van leiding, maakt hem kregelig.
Enerzijds vindt hij ieder optreden der regering bijzonder vatbaar
voor kritiek, anderzijds roept de middenstand om belangstelling
vanwege de staatsoverheid en om wettelijke bescherming en voordelen, en acht hij zich de meest verwaarloosde stand. Zonder ons
in dit debat te willen mengen, menen wij toch uit al het voorafgaande te mogen besluiten, dat de middenstand zich aan de overheidstussenkomst meer en meer zal moeten wennen, en dat overigens de overgang van de vrije ruil-economie naar de gecontroleerde altijd met grote en gedurig weerkerende wrijvingen zal
gepaard gaan. Zo is het gegaan in de productiesector. Niet anders
zal het gaan op het gebied van de verdeling.
De tweede practische moeilijkheid is het uitblijven van wettelijke regelingen. Als aandachtige en sympathieke buitenstaanders
zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de middenstand niet kan
en niet mag wachten op de wettelijke regelingen der overheid.
De geschiedenis van de arbeiderscoöperatie is daar om dit besluit
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te bevestigen. Deze coöperaties hebben de wettelijke voordelen
niet van meet af aan verkregen. Het eerste stadium is geweest
het oprichten van de organisaties. Daarna hebben deze een statuut
ontvangen, daar zulks wenselijk bleek. Tenslotte zijn de wetgeving en de fiscale voordelen gevolgd. Wij zouden echter een illusie
voor waarheid kunnen nemen, indien wij uitsluitend economische
elementen in deze evolutie zouden gaan zoeken.
De stijgende politieke macht van de arbeiders is mede van
doorslaande betekenis geweest. We voegen hier zelfs aan toe, dat
de toekomst nog in het teken staat van de stijgende economische
en politieke invloed van de arbeiders, en dit niet alleen op nationaal maar ook op internationaal plan. Dit zal voor hen in de nabije
toekomst grote voordelen opleveren, nu de economie evolueert naar
de overschrijding van de staatsgrenzen. De middenstand kan zonder veel moeite voor zichzelf de les trekken zowel uit het verloop
van de economische geschiedenis als uit het zoëven geschetste
voorbeeld.
De derde en grootste moeilijkheid is het bepalen van de meest
passende vorm van concentratie. In het algemeen kan men zeggen
dat de perspectieven van de middenstand, wat hun soliditeit en
hun omvang betreft, bepaald wordt door het solidarisme in de
mentaliteit en de economische samenwerking in de practi j k. Wat
de concrete vorm aangaat menen wij, dat de coöperatieve vorm
een conditio sine qua non is voor de economische toekomst van
de distribuerende middenstand.
Het probleem wordt echter moeilijk, wanneer naar een concrete
coöperatieve vorm wordt uitgekeken. Het onderzoek naar de vorm
van coöperatie heeft zich tot hiertoe hoofdzakelijk en quasi uitsluitend bezig gehouden met de inkoopcombinaties. Om twee redenen lijkt ons dit normaal : de inkoopsector is de meest belangwekkende, omdat daar de concurrentiestrijd moet geleverd worden ;
bovendien zijn de moeilijkheden met de verkoopcombinaties verbonden zo groot, dat deze met rust gelaten worden. Om een winstoptimum te bereiken zou de distributie nochtans eveneens moeten
worden gerationaliseerd. Het organiseren van verkoopscoëperatieven zou bovendien het zeer grote voordeel van stabiliteit van
het zakencijfer medebrengen. Wij zijn zelfs geneigd te menen,
dat dit zo niet noodzakelijk, dan toch zeer wenselijk is voor de
kwantitatieve en kwalitatieve bepaling van de inkoop.
Wat nu verder de inkoopcombinaties betreft is het altijd en
overal lastig gebleken de meest passende vorm te vinden. In 1933
bestonden in Nederland 215 inkoopcombinaties. Daarvan hadden
62 de vorm van coöperatieve vereniging, 22 waren N.V., 29 waren
erkende verenigingen, terwijl er 102 onderhandse combinaties wa-
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ren. Wat de commerciële zijde aangaat, zouden alle vermelde combinaties doeltreffend kunnen werken, omdat in al de gevallen de
leveranciers verplicht zouden zijn aan elk lid tegen de overeengekomen voorwaarden te leveren. Een specifieke moeilijkheid ligt
echter op het fiscaal terrein. Nederland kent dat bezwaar niet
dank zij de eenmalige forfaitaire omzetbelasting. In België zou,
onder het heersend belastingstelsel, de eventuele coöperatie ofwel
de aankopen niet zelf mogen doen, ofwel zou zij de reeks van de
belaste tussenpersonen met een eenheid vermeerderen, daar de
coöperatie een nieuw rechtslichaam zou vormen. Onze belastingwet zou bijgevolg moeten worden aangepast, en indien de Economische Unie België-Nederland tot stand komt, zal de wederzijdse
aanpassing in een of andere zin moeten gebeuren. Zo wij deze
mogelijkheid buiten beschouwing laten, omdat er voor haar verwezenlijking nog jaren zullen voorbijgaan, moeten wij opnieuw
verwijzen naar het hierbovenvermeld voorbeeld van de arbeiderscoöperaties. Laten wij eerst de coöperaties vormen en uitbreiden.
Het slagen er van zal hun economische wenselijkheid bewijzen,
en de wettelijke maatregelen zullen volgen.
De Belgische handelsmiddenstand heeft het voordeel zich bij de
inrichting van coöperaties door de voorbeelden in andere landen
te kunnen laten inspireren. Het typisch voorbeeld van de middenstandscoëperatie is de « St. Homobonus » in 1913 te Rotterdam
opgericht. Overtuigd dat in de goed georganiseerde gecombineerde
inkoop voor de middenstand het krachtigste wapen gelegen is tot
verweer en zelfbehoud in de strijd tegen het zich snel ontwikkelend grootwinkelbedrijf, stichtte de Heer Ferdinand Meyer, te
samen met acht Rotterdamse collega's op 17 October 1913 te
Rotterdam de coöperatieve inkoopvereniging « St. Homobonus » 1
De organisatie van de inkoop, de distributie aan de leden, de be
taling, de dekking der exploitatiekosten, alles is tot in de bijzonderheden geregeld. Het werd een succes : in 1937 waren er 384
zaken bij aangesloten en bedroeg de omzet ruim f. 8.000.000.
Hiertegenover willen wij een zin overschrijven uit een studie
over de « Grootwarenhuizen en de coöperatieve warendistributie »
van 1947 2 : « Wij zijn hier (d.i. in België) nog niet rijp genoeg
om inkoopcombinaties zoals St. Homobonus in Nederland in het
leven te roepen ». Dit is misschien niet onwaar, maar dan alleszins onheilspellend. We kunnen het niet van ons afzetten, dat de
samenbundeling van de krachten onder een of andere vorm van
concentratie tegenover de reeds geconcentreerde economische groepen een levensvoorwaarde is voor de handeldrijvende midden.

-

1. P. A. van den DUNGEN, De Middenstandsbeweging in Nederland. Brussel, blz. 124.
2. F. LEGAEY, De Grote Warenhuizen en de cooperatieve Handelsdistributie, Leuven,
1947, manuscript.
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stand. Dit laat n.o.m. niet de geringste twijfel over.
Immers onder de voornaamste doeleinden, die de handeldrijvende middenstanders tot het vormen van coöperatieve verenigingen moeten aanzetten, kunnen de volgende worden aangestipt.
Wettelijke vertegenwoordiging in alle officiële en internationale
organen, waarin de belangen van de middenstand dienen verdedigd
te worden ; gelijkberechting op fiscaal gebied en bij officiële
ravitaillering van de individuele kleinhandelbedrijven met de grote
warenhuizen ; het voorkomen van overbezetting.
Wij veroorloven ons tot besluit van de ontleding der economische
perspectieven andermaal twee gedachten te onderstrepen : de
economische revolutie is een realiteit, de aanpassing van de handelsdistributie aan de gewijzigde structuur is een economisch
imperatief. De aanpassing zal geschieden van onder, vrij, door de
beroepsstand, of van boven uit, autoritair, door de staatsoverheid.
De gezonde economische opvatting en het eigen belang van de
middenstand laten geen twijfel aan hetgeen hier de voorkeur
verdient. Het beginsel der economische zelfverantwoordelijkheid
kan in de bedrijfseconomie en in de volkshuishouding niet gemist
worden zonder een daling van de arbeidsprestatie en van de economische productiviteit te veroorzaken 1.
Van het economisch naar het sociaal perspectief
Het algemeen besluit uit onze beschouwingen kunnen wij formuleren als volgt : het is voor de middenstanders een individuele
en een sociale plicht zich aan de evolutie der sociaal-economische
vormen aan te passen en een gezonde welvaart na te streven. De
eerste verplichting is van zulk een elementairen aard, dat het niet
nodig is er bij stil te blijven staan ; zij verwijst ons eenvoudig
naar het behoudsinstinct. De tweede steunt op een economische
en een sociologische redenering : in beide opzichten is de middenstand een evenwichtselement. De economische redenering wortelt in de noodzakelijke economische evenwichtsstructuur. Een
numeriek of institutioneel ongezonde middenstand verminkt de
nationale productiviteit door het uitdunnen of -halveren van de
productieve elementen. De productiviteit is de materiële voorwaarde voor de volkswelvaart, en de grondoorzaak van de economische malaise in alle West-europese landen is de verminderde
productiviteit. In de maatschappelijke orde is de middenstand
geroepen een belangrijke equilibrerende rol te vervullen. Er is
een patrimonium van hoge cultuur, dat bestaat voor en boven
de staat, en dat bewaard moet blijven. Het thans meest bedreigde
1. Cfr. ons opstel over : De revalonisatie van de Arbeid, in Dietse Warande en Belfort,
November, 1947.
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element van deze cultuurschat is de menselijke persoonlijkheid.
Het cultuurerfgoed moet door de dragers van de beschaving zelf
bewaard worden. Deze eretaak moet niet a priori voorbehouden.
worden aan een bepaalde groep van beroepen, maar zij moet worden toevertrouwd aan een groep van mensen, die zich typisch
onderscheiden door standvastigheid, verantwoordelijkheidsbesef,
waarheidszin en rechtvaardigheidsbegrip. In de middenstand vindt
men vele van zulke mensen.
De wijsgeren van het democratisch regime, te beginnen met
Aristoteles, hebben het bestaan van zulke middenstandsklasse altijd beschouwd als een voorwaarde voor een gezonde democratie
en voor de evenwichtige werking er van. Door het specifiek gewicht van hun intellectuele, morele en materiële waarden, houden
deze elementen het staatsinterventionisme in evenwicht.
Zij houden ook het evenwicht tussen de twee desintegrerende
maatschappelijke factoren : de verderfelijke rijkdom en de verbitterde proletarisatie, omdat zij het erf bewaren van werkijver,
eigendom, spaarzaamheid en culturele activiteit. Uit deze middenstand zullen ook mensen voortspruiten met het zedelijk gehalte, dat voor het leiderschap vereist wordt 1.
Het zou echter een verraad der klerken moeten genoemd worden, indien zij door eigen fout economisch ten onder gaan en
daardoor de kiemen van misnoegdheid en haat tegenover het
regime en de mensen in eigen gemoed zaaien. Een verarmde middenstand is de heraut van ontevredenheid en ontbindende leerstellingen ; een welvarende middenstand is een waarborg van
politieke en sociale vrede. Hieruit vloeit ook voort, dat de staatsoverheid moet begrijpen, dat zij de middenstand die politiek zwakker is, niet mag misprijzen noch verwaarlozen.

1. W. ROEPKE, Civitas, blz. 70, 200-206, 213.
Uit de Literatuur over de Middenstand : GEIGER Ph., Die Sociale Schichtung des Deutschen
Volkes. Stuttgart, 1932 ; HEYMANS G., De Middenstand in de Staathuishoudkunde. Antwerpen,
1938 ; MARBACK F., Theorie des Mittelstandes, Bern, 1942 ; PHILIPFOT R., Classes
Moyennes et questions sociales, Brussel, 1938 ; SIMONET F., Le petit commerce de detail,
sá lutte avec le grand commerce de detail. Parijs, 1937 ; DELFGAAUW, Dr J.G.M., De
Binnenlandse Groot- en Kleinhandel, Utrecht- Brussel, (1948).

Pleidooi voor hei Kruis
door P. SCHOONENBERG

Wanneer Jezus de verbaasde apostelen Zijn naderend lijden aankondigt,
onomwonden, in volle realiteit : « De Mensenzoon zal veel moeten lijden
en verworpen worden door de oudsten en opperpriesters en schriftgeleerden.
Hij zal worden gedood, en op de derde dag verrijzen » (Lc. 9,22) , trekt
Petrus Hem terzijde en begint te protesteren : « Dat nooit, Heer, zo iets
zal U niet overkomen ». Als wilde hij zeggen : Het spook van het lijden
mag U niet verontrusten. Er is geen sprake van verwerping. Zet deze
gedachte van U af. Maar dan gebeurt er iets vreemds. De steeds zo
geduldige, zachte Meester snijdt plotseling alle tegenstand af met het
scherpe woord, waarmee Hij eertijds de vorst der duisternis verslagen heeft,
toen deze Hem bekoorde : « Ga weg van Mij, Satan ». Het is alsof Christus
de verleider v an den beginne weer voor zich ziet, maar nu geïnca rn eerd in
Øn van Zijn dierbare leerlingen, die niet bedacht is op wat God wil, maar
alleen op wat de mensen willen. De bekoring van de woestijn, die het
goddelijke op menselijk niveau wil trekken, herhaalt zich hier in een
aanslag op het kruis, maar het tragische is, dat nu een volgeling Christi de
waarde van het kruis niet ziet.
Het tragische is ook, dat de houding van Petrus de houding van alle
tijden is geweest en in min of meerdere mate haar herhaling vindt in iedere
mens : het kruis moet worden weggewerkt of minstens verdoezeld, het
past niet geheel in het leven en de heimelijke of uitgesproken reactie is :
« Dat nooit, Heer ! » Deze reactie van het individu vindt zijn echo in het
maatschappelijk leven. Theoretisch wordt het kruis wel een plaats toegekend, maar practisch wordt het weer verloochend. In godsdienstige tractaten, in ascetische onderrichtingen wordt het verheerlijkt, maar op an dere
terreinen weer ontkend. Hoe graag wordt het christendom b.v. voorgesteld
als een « welvaarts-godsdienst », waarin God cadeautjes geeft en moeilijkheden wegneemt als men erom bidt. Natuurlijk zit er iets waars in deze
wijze v an voorstelling. Christus zelf beloofde het honderdvoud ook op
aarde reeds aan wie alles prijsgaf om Hem : « Al wie zijn huis, broers of
zusters, vader of moeder, vrouw of kinderen, of akkers verlaat om Mijn
naam, hij zal het honderdvoud ontvangen en het eeuwig leven verwerven »
(Mt. 19,29) . (Sint Lucas zegt in de parallel-tekst : « Hij zal meer ontvangen in deze tijd en in de toekomstige wereld het eeuwig leven » Lc.
18,30). De vraag blijft echter of bij dit honderdvoud voldoende wordt
bedacht, dat het beloofd is aan een radicaal verlaten, een consequente
kruisliefde. Het is waar, dat de christen de gelukkigste mens is, maar dat
geluk is het diepst in de dwaasheid van het kruis. Het kan goed zijn in
deze vasten en lijdenstijd zich daarop te bezinnen : hoezeer ons christendom doordrenkt is van de kruisgedachte, omdat die ook de inhoud vormde
van Christus' leer en leven. Van Bergrede tot Olijfhof amplificeerde
Christus de leer van het kruis. En wat hij onderrichtte door woorden,
leefde Hij voor, beginnend in Bethlehem tot het harde einde op Golgotha.
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« Geheel het leven van Christus was kruis en martelaarschap », zegt de
Navolging van Christus, en het klare alternatief van de Meester aan ons
luidt : « Zo iemand Mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen ; maar wie om Mij het leven verliest, zal het
vinden. » (Mt. 16,24-25).
Het hart van Paulus zou volgens Chrysostomus' woord, geen hart van
Christus zijn, als hij het lied van het lijden niet in alle brieven meezong.
Paulus heeft ons een theologie van het kruis nagelaten, die wonderlijk
schoon is en het gehele christenleven door dit teken beheerst ziet.
Door de sacramenten, die ieder op eigen wijze een hernieuwing zijn
van het kruismysterie is de christen in oorsprong, groei en wezen een
gekruisigde, iemand die met Christus aan het kruis is genageld. Christenzijn en gekruisigd-zijn is identiek. Ja, we mogen nog een stap verder gaan :
gelijk iedere mens van nature christen is : anima naturaliter christiana,
zo mogen we ook zeggen : iedere mens is van nature op het kruis aangewezen : anima naturaliter crucifixa. Een waarheid, die we trouwens reeds
leerden uit het Oude Testament, waar we de erfzonde zijn lijdensmerk op
ieder mens zien drukken. Wordt het lijden dààr echter vooral als straf
beschouwd, onder het licht van het Nieuwe Testament blijkt het meer
weg tot verlossing te zijn. Deze verlossing door het kruis, dit erfgoed van
het christendom heeft ook de buiten-christelijke wereld aangegrepen. Het
offer vindt steeds weerklank in waarlijk nobele zielen. Het beantwoordt
aan de stem van zijn wezen, en als het kruis de mens geschonken wordt,
vervult het iets dat op een natuurverlangen lijkt. Dit mag overdreven
lijken. Maar de ervaring leert, dat het offer, het kruis, zonder camouflage
voorgesteld een raakpunt vindt bij velen. Moderne ideologieën hebben
daar een dankbaar gebruik van gemaakt. Het Nationaal-Socialisme ging
in zijn offer-eisen tot het uiterste, en het valt niet te ontkennen, dat het
bij velen van zijn volgelingen een radicale beantwoording heeft gevonden.
Een enkel voorbeeld. Een arts. Hij heeft zijn prachtige praktijk, zijn gezin,
zijn bezit geofferd om naar het front te gaan : a Je wilt, als het moet, het
hoogste offer brengen, je eigen leven », schrijft hij. « Ik geloof, dat alles
wat goed en waardevol is, alleen maar door strijd bereikt kan worden.
En hoe hoger, hoe heiliger het doel, hoe feller en genadelozer de strijd zal
moeten zijn, niet alleen in de wereld, maar ook in ons binnenste. Eerst op
de puinhopen van het oude zal het nieuwe geboren kunnen worden. Door
bloed en tranen naar een nieuwe wereld. Daardoor krijgt ook het leven
zijn zin. En het is goed en heerlijk om ervoor te vechten en als het moet
ervoor te offeren en te lijden. De innerlijke vreugde zal er des te groter
om zijn. Ja, in dit offer en in dit iijden schuilt al die vreugde, die blijheid ».
Niet minder appelleert het Communisme op deze offerdrang in de mens.
Het eist en dwingt onbarmhartig :
Kunt g'alleen worden doordat wij vergaan :
het komt op geen verbruikte harten aan.
Kunt g'alleen bloeien zoo ons hart verdort,
en groeien, wanneer het verbrijzeld wordt,
zoo weet ge immers dat ik mijn hart gaf,
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perken van het Recht, de vraag rijzen, of dit wellicht veroorzaakt werd,
doordat hij onvoldoende tegemoet is gekomen aan de innerlijke gerechtvaardigde nationale aspiraties. En hij zal zich die vraag met te meer klem
moeten stellen, wanneer het gezag, dat hij draagt, een koloniaal gezag is,
waarvan het wezen niet verandert door een bepaling in de Grondwet, dat
het overheerste gebied geen kolonie meer is doch « deel van het Rijk ».
Want
hierover was in Nederland eenstemmigheid bereikt, en zelfs
Dr Colijn heeft hierop herhaaldelijk den nadruk gelegd
het is de taak
(sommigen zeggen ten onrechte de tragiek) van elk koloniaal gezag zichzelf
zo spoedig mogelijk overbodig te maken, zodat indien tegen het koloniaal
gezag een revolutie uitbreekt, met meer klem dan in andere gevallen de
vraag zich opdringt, of het wellicht in deze taak veel moeilijker dan
de gezagsuitoefening over eigen volk
tekort geschoten is.
Nog altijd redenerend in den gedachtengang van het zuiver principiële
had dus, toen zich de Indonesische revolutie voordeed, de Nederlandse
gezagsdrager zich af te vragen : ben ik tekort geschoten in mijne taak
mijzelf zo spoedig mogelijk overbodig te maken ?
Eenieder weet, dat deze vraag zeer uiteenlopend wordt beantwoord. Spitst
men haar toe tot de beoordeling van een enkel punt, de vraag b.v. of aan
de petitie-Soetardjo tegemoet gekomen had behoren te worden
dit
geschiedt maar al te veel
dan is het niet mogelijk daaromtrent overeenstemming te verkrijgen.
Stelt men haar in het algemeen, zodat zij omvat vragen als deze : hebben
wij genoeg voor het onderwijs geda an ; hebben wij genoeg gedaan voor de
geestelijke en materiële verheffing van de onderdanen des Rijks in Indonesië, voor het ontstaan van een eigen Indonesischen handel, een eigen
Indonesische scheepvaart, een eigen Indonesische kunst enz. enz., dan zal
men het op z'n allerminst toch hierover eens kunnen zijn, dat de tot
oordeelvorming in staat zijnde Indonesiërs zelve gronden hadden om van
oordeel te zijn, dat dit niet het geval was. Zelfs houden zij staande
en het tegenovergestelde is op z'n minst betwistbaar dat het Nederlandse
gezag haar plechtig gedane beloften niet zou zijn nagekomen. Alleen dit
reeds moet een reden zijn begrijpend te staan tegenover de Indonesische
revolutie.
Om niets bij de vorming van ons oordeel over de Indonesische revolutie
over het hoofd te zien, dient men ook kennis te nemen van een stelling
als die van den zeer scherpzinnigen Hadji Agoes Salim, die ontkent, dat er
in Indonesië van een revolutie sprake is. Dat deze Mohammedaanse theoloog
en rechtsgeleerde dit doet, verklare men uit den diepen afkeer in den
Islam van de revolutie. Menig Kijai heeft in Indonesië met groten moed,
o.m. in de moskee van Bandoeng, openlijk gepredikt, dat het allerminst
in strijd is met den wil van Allah een vreemd gezag te erkennen, mits
dit gezag maar den godsdienst eerbiedigt en in het belang des volks
wordt uitgeoefend. Wij hebben dus geen revolutie gemaakt, zegt Agoes
Salim, al nemen onze heetgebakerde jongeren dit woord ook in den mond,
wij hebben eenvoudig gebruik gemaakt van een gezagsvacuum, om ons
eigen nationale gezag te proclameren. Toen de Japanners capituleerden,
was er geen Nederlands gezag in Indonesië. Er was ook nog geen geallieerd
gezag. Dit vormde een historische gelegenheid, om zonder revolutie, zonder
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gewelddadige verdringing van een bestaand gevestigd gezag, het gezag uit
de nationale beweging te proclameren en tot stand te brengen. Deze
redenering klopt niet, omdat zij uit de zeer tijdelijke afwezigheid van den
gezagsdrager ook deze is nog betwistbaar, aangezien de in de Staatregeling aangewezen vervanger van den Gouverneur Generaal wel aanwezig
was tot het wegvallen van het Gezag zelf concludeert. Ze is ook
internationaal geen ogenblik aanvaard, aangezien de geallieerden onmiddellijk na de Jap anse capitulatie het voortbestaan der Nederlandse
Souvereiniteit hebben erkend. Ze komt uiteindelijk neer op het aanvaarden
van de gezagsvernietiging door een onrechtvaardigen oorlog. De stelling
van Agoes Salim verwerpend zal men niettemin hebben te erkennen, dat
zij van de zijde van een nationalist wel verklaarbaar is.
Buiten twijfel staat echter, dat de Japanse bezetting het nationale
sentiment in Indië sterk heeft doen opvlammen. Op de eerste plaats door
Nederlands toedoen zelf. De wijze waarop met name het leger op Java
zich tegen den indringer heeft geweerd, heeft het voor elken kolonialen
gezagsdrager zo hoog nodige prestige bij de inheemse bevolking zwaar
aangetast. Het is te hopen, dat de parlementaire enquête ook hierover licht
zal doen schijnen.
Na de capitulatie van de Nederlands-Indische troepen is het Nederl an dse
prestige verder aangetast door de vernederingen, welke den Nederlanders in
het openbaar werden aangedaan en door een niets-ontziende anti-Nederlandse, anti-Europese, anti-blanke, pan-Aziatische propaganda tot in de
kleinste desa's toe.
Dat deze dingen niet zonder invloed konden blijven op de Indonesische
onderdanen van het Nederlandse gezag, is zo voor de hand liggend, dat
een gezagsdrager, die zonder begrip zou staan tegenover de daardoor
gewekte geestesgesteldheid, alleen reeds daardoor blijk zou geven voor
zijn taak niet berekend te zijn.
Het Nederlandse gezag heeft met al deze overwegingen wel rekening
gehouden. Bij monde van de hoogste gezagsdraagster van het Rijk heeft
het reeds op 6 December 1942 voor het gehele wereldforum te kennen
gegeven, dat het na het einde van den wereldoorlog de vertegenwoordigers
van zijn Indonesische onderdanen tot een samenspreking zou uitnodigen,
en dat het hun op voet van gelijkheid en gelijkwaardigheid in een herbouwd
Rijk bevrediging hunner nationale aspiraties zou geven. Reeds toen dus
stond voor het Nederlandse gezag vast, dat het met zijn Indonesische
onderdanen zou gaan spreken, zou gaan onderhandelen over hun toekomstigen politieken status.
Afgaande op herhaalde verklaringen van de zijde der huidige parlementaire oppositie tegen het Regeringsbeleid in Indonesië moet men aannemen,
dat daartegen bij niemand bezwaren bestonden. Toen echter de revolutie
op Java was uitgebroken, trok de parlementaire en buiten-parlementaire
oppositie hierin één lijn al drukte de een het sterker uit dan de ander
dat met de leiders dezer revolutie in het geheel niet gepraat en onderhandel d
mocht worden. « Eerst moesten rust en orde worden hersteld, dan pas
mocht aan besprekingen met vertegenwoordigers van Indonesië worden.
gedacht. »
Steeds nog redenerend, zuiver en alleen van Nederlands gezagsstandpunt
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uit, moet hiertegenover worden gesteld, dat de gezagsdrager al het voorafgaande overwegend, deze feitelijke revolutie wikkend, tot de conclusie
moest komen, dat de revolutie zeker in mindere mate haren invloed deed
gevoelen op deze revolutie, en dat in meerdere mate eigen tekortkomingen
en zeer verklaarbare gevoelens en misverstanden en zeer uitzonderlijke
omstandigheden tot haar ontstaan hebben geleid. En dat er dus voor den
gezagsdrager alle reden bestond, zelfs van zuiver gezagsstandpunt uit
geredeneerd, tegenover deze revolutie matiging te betrachten.
In welken vorm die matiging behoorde te worden gekleed, met andere
woorden, welke middelen tegen deze revolutie behoorden te worden aangewend dit uit te maken is niet langer een vraag van beginsel doch
van verstandelijk overleg, dat in de politiek als kunst nog altijd de hoofdrol
speelt. Een beslissende rol ten deze moest dus spelen het overwegen :
1. van de feitelijke mogelijkheden, welke bestonden om de dragers dezer
revolutie of wel hun invloed op de Indonesische onderdanen des Rijks te
ontnemen ofwel op het pad der legaliteit terug te brengen ;
2. van de vraag welke van die mogelijkheden geschikt en ongeschikt
waren om het beoogde verder liggende doel
in casu het behoud van den
te bereiken.
band Nederland-Indonesië tot heil der beide volken
DE ENIGE MOGELIJKHEID

Het maat houden bij de keuze van de middelen, welke de Overheid bij
een tegen haar opkomende revolutie zal aanwenden, betekent allerminst,
dat zij van het gebruik van zeer krachtige middelen steeds zou hebben
af te zien. Zelfs indien er, zoals bij de Indonesische revolutie het geval
was, tal van redenen bestaan om matiging te betrachten, kan het zeer wel
geboden zijn een opkomende revolutionaire beweging juist in haar begin
met alle kracht te onderdrukken, om dan, nadat zulks is geschied, de
geboden matiging te betonen in een zeer tegemoetkomende houding ten
opzichte van die doeleinden van de dragers der revolutie, waarvan de
Overheid de overtuiging heeft, dat ze geheel of voor een groot deel in zich
gerechtvaardigd zijn zonder echter een voldoende aanleiding te zijn tot
een poging, om het gevestigde, wettige gezag met geweld omver te werpen.
Wij gaan een stap verder : het zal zelfs in den regel het beste zijn de
middelen tot aanwending van geweld, waarover een revolutionaire beweging
beschikt, reeds geheel in het begin van haar gebruik onschadelijk te maken ;
of nog beter haar leiders bij hun eerste optreden in te rekenen, vóórdat
zij tot het aanwenden van machtsmiddelen in staat zijn. Dat dit in den
regel het beste en door het volksbelang geboden is, bevestigen redelijke
overwegingen vooraf evenzeer als geschiedkundige ervaring. Beide toch
getuigen, dat een revolutie, ook indien hare dragers in meerdere mate niet
door den geest uit den afgrond worden geleid, doch de persoonlijke overtuiging hebben en op min of meer goede gronden kunnen hebben, dat ze
voor een rechtvaardige zaak opkomen, toch altijd de in elk volk levende
krachten van de revolutie tot zich trekt en juist deze dan de leiding in
handen plegen te krijgen. Met het gevolg, dat de Overheid, bij uitstel van
krachtdadig optreden, veel groter weerstand te overwinnen, en het misleide
volk veel groter leed te dragen krijgt.
Snel, krachtig en doeltreffend optreden tegen de dragers ener revolutie,
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van de Japanse
15Augustus
Augustus 1945
1945maar
maarwas
was
hieraan niets
capitulatie had
had plaats
plaats op
op 15
hieraan
niets af.
af. De capitulatie
concentratiekampen
toen bij
bij de
de Nederlanders
Nederlanders op
op Java,
Java, die
die allen
allennog
noginindedeconcentratiekampen
toen
zaten,
niet bekend.
bekend. De
Deproclamatie
proclamatie van
vande
deRepubliek
RepubliekIndonesia
Indonesiahad
had
zaten, nog niet
17 Augustus
Augustus 1945.
1945. Ook
Ook toen
toen wist
wistnog
noggeen
geenenkele
enkeleNederlander
Nederlander
plaats
plaats op 17
op Java
Java iets af
af van
van de
deJapanse
Japanse capitulatie.
capitulatie. Deze
Deze werd
werd eerst
eerst bekend
bekend op
op21
21
Augustus en
op 22
22 Augustus
Augustus 1945
1945door
doorde
deJapanse
JapanseGouverneur
Gouverneur
Augustus
en pas officieel op
van
Java bekend
bekend gemaakt
gemaakt in
in een
eenproclamatie,
proclamatie, gedateerd
gedateerd uit
uitDjocjakarta,
Djocjakarta,
van Java
21 Augustus
Augustus 1945,
1945, waarbij
waarbij tevens
tevens maatregelen
maatregelen werden
werden aangekondigd
aangekondigd tot
tot
21
deJapanners.
Japanners.
handhaving
en rust
rust door
door de
handhaving van orde en
Heeft
het den
den meesten
meestenNederlanders
Nederlanders wel
wel goed
goed voor
voor den
dengeest
geestgestaan,
gestaan,
Heeft het
dat er
dat
er toen
toen geen
geen enkele
enkele Nederlandse
Nederlandse soldaat
soldaat op
op Java
Java aanwezig
aanwezig was,
was, en
en
zelfs geen
geen enkele
enkele geallieerde
geallieerde??
Deze
toestand heeft
heeft geduurd
geduurd tot 29
29 September
September 1945.
1945. Op
Op dien
dien datum
datum
Deze toestand
arriveerden
Engels-Indische troepen
15e Indische
Indische legerlegerarriveerdende
de eerste
eerste Engels-Indische
troepen van
van het 15e
corps,
generaal Christison,
Christison, ten
van, naar
naar het
het schijnt
schijnt
corps, onder
onder bevel
bevel van generaal
ten getale van,
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- de opgaven
opgaven lopen
lopen uiteen
uiteen - niet meer
meer dan
1000man.
man. Er
Erwaren
waren
dan 600 àà 1000
toen ruim
ruim zes weken
weken verlopen
verlopen sedert
sedert de
de proclamatie
proclamatie van
van de
deIndonesische
Indonesische
toen
dat tijdsverloop
tijdsverloop hadden
hadden vele
veleJapanse
Japansetroepen
troepenhun
hunwapenen
wapenen
Republiek. In dat
Republiek.
overgedragen
jongeren, die
die zij
zij reeds
reedssedert
sedertlangeren
langeren tijd
tijd
overgedragen aan
aan die
die Javaanse jongeren,
enige oefening in den wapenhandel hadden gegeven. Daar de Japannersenigof dwapenhl gv.DardeJpns
voor
gevaarlijke
massabewegingtetevoorkomen
voorkomen opzettelijk -omom
opzettelijk
eeneen
voor
henhen
gevaarlijke
massabeweging
de Javaanse
Javaanse volksverdediging
volksverdediging residentie-gewijze
residentie-gewijze hadden
haddengeorganiseerd,
georganiseerd,
de
geweskregen
hun wapenen
wapenen voorziene
voorziene troepen
troepen alle een min
min of
ofmeer
meergeweskregen de
de van hun
telijk karakter,
karakter, zodat
zodat er
ervelerlei
velerleigewapende
gewapendeorganisaties
organisatiesontstonden,
ontstonden,waarwaaronder
waren, welke
welke uit
uit oude
ouderampokkers
rampokkers bestonden
bestonden of
of althans
althansdoor
door
onder er
er ook waren,
deze
misdadige elementen
elementen werden
werden geleid.
geleid. Tegelijkertijd
Tegelijkertijd echter
echter kregen
kregen dede
deze misdadige
degelegenheid
gelegenheiddedenieuw-geproclameerde
nieuw-geproclameerde
leiders
de nationale
nationale beweging
bewegingde
leiders van de
18 Augustus
Augustus koos
koos 'het
eerder door
door de
de
Republiek te consolideren.
consolideren. Reeds
Reeds op 18
Republiek
*het eerder
Japanners
voor de
deIndonesische
Indonesische
Japanners geïnstalleerde
geïnstalleerde ««Voorbereidende
Voorbereidende Comité»
Comité » voor
tot viceviceOnafhankelijkheid
OnafhankelijkheidSoekarno
Soekarnotot
totpresident
presidenten
en Mohamed
Mohamed Hatta
Hatta tot
om het
het
president van
Republiek en
Nationaal Comité
Comité in
in om
president
van de
de Republiek
en stelde
stelde het een Nationaal
presidium
zijde te
te staan.
staan. Tevens
Tevens werd
werdeen
eenvoorlopige
voorlopigeGrondwet
Grondwet vastvastpresidium ter
ter zijde
29 Augustus
Augustus
gesteld.
organisatie van
van de
de militaire
militaire corpsen
corpsen werd
werd reeds
reeds op
op 29
gesteld. De organisatie
ter hand
hand genomen.
genomen. Men
wel:: dit
dit alles
alles en
ennog
nogveel
veelmeer
meergeschiedde,
geschiedde,
ter
Men lette
lette wel
voordat
maar één
één Nederlandse
Nederlandse of
of geallieerde
geallieerde soldaat
soldaat op
op Java
Javawas
was
voordat er
er ook maar
AgoesSalims
Salimstheorie
theorie
verschenen.
feiten vormen
vormen den
den grondslag
grondslag van
vanAgoes
verschenen. (Deze feiten
over
gezagsvacuum, waarvan
waarvan de
de leiders
leiders der
der nationale
nationale beweging
beweginggebruik
gebruik
over het gezagsvacuum,
maakten tot vestiging
vestiging van
van hun
hun gezag.)
gezag.)
maakten
Nu
moge men
men het
het over
over veel
veel ininhet
hetIndonesische
Indonesische gebeuren
gebeuren niet
niet eens
eens
Nu moge
kunnen
zijn, dit
kunnen zijn,
dit zal
zal toch
tochniemand
niemand kunnen
kunnen ontkennen
ontkennen:: in
in deze
deze eerste
eerste
periode
de Indonesische
Indonesische revolutie
revolutie was
was het
het volslagen
volslagen onmogelijk
onmogelijk ook
ook
pe
riode van de
om de
de
maar iets
te ondernemen
ondernemen van
zijde van
van het
het Nederlandse
Nederlandse gezag,
gezag, om
maar
iets te
van de zijde
eenvoudige
enige vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
gezag in
in de
de
eenvoudige reden,
reden, dat
dat de enige
van dit
dit gezag
kampen
zouden zij
zij zich
zich vrij
vrijhebben
hebbenkunnen
kunnen
kampen opgesloten
opgesloten bleven,
bleven, doch
doch zelfs al zouden
bewegen, over
enkel machtsmiddel
machtsmiddel zouden
zouden hebben
hebben kunnen
kunnen beschikken,
beschikken,
bewegen,
over geen enkel
om
leiders der
der Republikeinse
Republikeinse beweging
beweging op
op welke
welke wijze
wijzedan
danook
ookonschaonschaom de leiders
delijk te maken.
maken.
Conclusie: : het
op zichzelf
zichzelfgewenste
gewenste optreden
optreden tegen
tegen dedeIndonesische
Indonesische
Conclusie
het op
revolutie
revolutie in haar
haar eerste
eerste stadium
stadium was
wasonmogelijk.
onmogelijk.
Zou het mogelijk
mogelijk geweest
geweest zijn in het
het volgende
volgende stadium,
stadium, toen
toen de
degeallieergeallieerZou
de
(Engels-Indische) troepen
troepen op
op Java
Java waren
waren geland
geland?? Om
Om deze
deze vraag
vraag tete
de (Engels-Indische)
kunnen
beantwoorden, isis het noodzakelijk
noodzakelijk zich
zich duidelijk
duidelijk voor
voor ogen
ogen tete
kunnen beantwoorden,
29 September
September 1945
1945 die
die
stellen,
de gezagsverhoudingen
gezagsverhoudingen lagen,
stellen, hoe
hoe de
lagen, toen
toen op
op 29
eerste
Engels-Indiërs voet
zetten te
te Batavia.
Batavia. De
Degeallieerden
geallieerden
eerste Engels-Indiërs
voet aan
aan wal
wal zetten
hadden toen
toen de
de Nederlandse
NederlandseSouvereiniteit
Souvereiniteitover
overNederlands-Indië
Nederlands-Indiëerkend.
erkend.
hadden
geen vrede
vrede met
metJapan.
Japan.Nog
Nogbestond
bestonddedeoorlogstoestand.
oorlogstoestand.
Maar
was nog
nog geen
Maar er was
En
dien oorlogstoestand
oorlogstoestand was de
de feitelijke
feitelijke oppermacht
oppermacht in
in geheel
geheel ZuidZuidEn in dien
Oost-Azië
geallieerde Opperbevel
Opperbevel toevertrouwd
toevertrouwd aan het
het SS(outh
(outh
Oost-Azië door
door het geallieerde
E(ast)
stond onder
onder Engelse
Engelseopperleiding
opperleiding
E (ast) AA(sia)
(sia) CC(ommand)
(ommand) ; ;enenS.S.E.A.C.
E.A. C. stond
(Mountbatten).
Namens die
die Engelse
Engelseopperleiding
opperleidingvaardigde
vaardigdegeneraal
generaalChrisChris(Mountbatten) . Namens
tison,
te Batavia
Batavia met
met zijn
zijnkleine
kleinetroepenmacht
troepenmacht voet
voet aan
aan wal
wal zette,
zette,
tison, toen hij te
een
prodamatie uit,
waarin hij o.m.
o.m. aankondigde,
aankondigde, dat de
de Engelsen
Engelsen op
op Java
Java
een proclamatie
uit, waarin
alléén
Batavia en Soerabaya
Soerabaya zouden
zouden bezetten
bezetten en
op Sumatra
Sumatra Padang
Padang en
en
alléén Batavia
en op
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dat hij
hij niet
nietwenste
wenstebetrokken
betrokkenteteworden
wordenininbinnenlandse
binnenlandsepolitieke
politieke
Medan ; dat
vraagstukken tussen
Nederlanders en Indonesiërs
Indonesiërs;; dat
dat hij
hijverwachtte,
verwachtte,dat
dat
vraagstukken
tussen Nederlanders
Indonesische Regering
Regering ««het
burgerlijke bestuur
voortzetten in de
de
de Indonesische
het burgerlijke
bestuur zou
zou voortzetten
door geallieerde
geallieerde troepen
troepen bezette
bezette gebieden
gebieden;; dat
dat de
degewapende
gewapende macht
macht
niet door
van de Indonesische Regering door de Engelsen niet zou worden ontwapend
ontwapend;; »»
een interview
interview verklaarde
verklaarde hij, dat
dat hij
hij de
deleiders
leidersder
dernationale
nationalebeweging
beweging
en in een
hoopte te ontmoeten
ontmoeten en
en Nederlandse
Nederlandse vertegenwoordigers
vertegenwoordigers met
in een
een
hoopte
met hen
hen in
ronde tafel conferentie wilde
wilde bijeen
bijeen brengen,
brengen, opdat
opdatzij
zijzouden
zoudensamenwerken.
samenwerken.
De redenen
redenen waarom
waarom van Engelse
Engelse zijde
zijde deze
dezeproclamatie
proclamatie werd
werd uitgeuitgevaardigd en
beoordeling van
in den
den geest
geestdezer
dezerproclamatie
proclamatie en
envan
van
vaardigd
en een beoordeling
van de in
Christisons verklaringen
politiek ininNederlands-Indië,
Nederlands-Indië,
Christisons
verklaringen voortgezette
voortgezette Engelse
Engelse politiek
op zichzelf
zichzelf staande
staandeproblemen,
problemen, waarop
waarop wellicht
wellicht nog
nog eens
eenskon
konworden
worden
zijn op
teruggekomen, doen
de beoordeling
beoordeling van de
de vraag
vraag of
of
teruggekomen,
doch die
die geen
geen factor
factor zijn
zijn in de
Nederlands
tegen de
de revolutionnaire
revolutionnaire leiders
leidersmogelijk
mogelijkwas.
was.
toen enig Nederl
an ds optreden tegen
Voor de
Nederlandse politiek
een feitelijk
feitelijk gegeven,
gegeven,
Voor
de Nederlandse
politiek betekenden
betekendenzij
zij een
waarin wèl
doch vruchteloos
vruchteloos is getracht
getracht verandering
verandering te
te brengen.
brengen. Van
Van dit
dit
waarin
wél doch
an
feitelijk gegeven
gegeven heeft Minister
Minister Logemann
Logemann in de
de Tweede
Tweede Kamerzitting
Kamerzitting vvan
feitelijk
16 October 1945 gezegd, dat daarmede «aan het Soekamo-regime practisch16October945gzd,ame«nhtSokar-egimpctsh
onaantastbaarheid· in
rest van
van Java
Javagegarandeerd
gegarandeerd scheen.
scheen.»
Zowas
was
onaantastbaarheid
in heel
heel de rest
» Zo
inderdaad en
de grote
grote lijn
lijn gebleven
gebleven tot
tot 30
30November
November
de toestand inderdaad
en zo
zo is hij in de
1946, toen
toen de
de Engelse
Engelsetroepen
troepenuit
uitJava
JavaenenSumatra
Sumatrawaren
warenteruggetrokken.
teruggetrokken.
Slechts werden
werden de Engelsen
Engelsen door
door den
den loop
loopder
dergebeurtenissen
gebeurtenissenpractisch
practisch
Slechts
gedwongen
Semarang te
te bezetten
bezettenals
alsmede
medePalembang
Palembang
gedwongen ook
ook Bandoeng
Bandoeng en Semarang
op Sumatra.
Sumatra.
numet
metdedevertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
vanhet
hetNederlandse
Nederlandsegezag
gezag
stond het
hetnu
Hoe stond
in
deze periode
periode?? Men
het een
een twistpunt
twistpunt isis geweest,
geweest, of
of de
de
in deze
Men weet,
weet, dat
dat het
mogelijkheid
Japanse capitulatie
capitulatie de
de inin
mogelijkheidniet
niet bestond,
bestond, onmiddellijk
onmiddellijkna
na de
de Japanse
de Japanse concentratiekampen
concentratiekampen opgesloten
Nederlandse ambteambte-'
opgesloten nog valiede Nederlandse
naren
terug te zenden,
zenden, gesteund
gesteund door
door een
een klein
klein aantal
aantal
naren naar
naar hunne
hunne posten
posten terug
gewapenden uit
uit de nog
gewapenden
nog valiede
valiede kampbewoners.
kampbewoners. Het
Het parlementaire
parlementaire Rapport
Rapport
verklaart zich
zich over dit twistpunt
verklaart
twistpunt niet
niet tetewillen
willenuitspreken
uitsprekendoch
dochhet
hetbegrijpebegrijpelijk te achten,
achten, dat
datde
deOverheid
Overheid de
deverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid voor het
het risico
risico van
van
zulk een maatregel
zulk
maatregel niet wilde
wilde aanvaarden.
aanvaarden. Uit
Uit besprekingen,
besprekingen, welke
welke ik
ik later
later
met
voorstanders van
gebleken, dat
dat ook
ook zij
zij
met voorstanders
van dezen
dezen maatregel
maatregelhad,
had, isis mij gebleken,
hem alleen
alleen uitvoerbaar
achtten, indien
indien binnen
binnen zes
zes weken
hem
uitvoerbaar achtten,
weken of
of uiterlijk
uiterlijk drie
drie
maanden een krachtiger
maanden
krachtiger militaire
militaire steun
steun hadde
haddekunnen
kunnenworden
wordenverzekerd.
verzekerd.
Uit
hetgeen volgt zal
zal afdoende
afdoende blijken,
blijken, dat
dat zulk
zulk een
een steun
steunbinnen
binnendien
dien
Uit hetgeen
termijn onmogelijk
onmogelijkwas,
was, zodat
zodat deze
termijn
deze mogelijkheid
mogelijkheid als niet
nietbestaan
bestaanhebhebbende
worden beschouwd.
beschouwd.
bende moet worden
was op
op16
16September
September de
de
De eerste,
eerste, die te
te Batavia
Batavia voet
voet aan
aan wal
wal zette,
zette, was
Er waren
waren toen
toen nog
nog in
in het
het geheel
geheel geen
geen Britse
Britse en
en nog
nog
Heer
der Plas.
Plas. Er
Heer van
van der
veel minder
aan wal
veel
minder Nederlandse
Nederlandse troepen
troepen aan
wal gezet
gezet;; voor
voorTandjong
TandjongPriok
Priok
lagen
Britse kruiser
kruiser ««Cumberland»
Nederlandse lichte
lichte
lagen naast
naast de Britse
Cumberland » alleen
alleen de Nederlandse
voegde de
de ««Essex»
kruiser
kruiser «« Tromp
Tromp»,», waarbij
waarbijzich
zich later
later van
van Engelse zijde voegde
Essex »
Sussex », en van
van Nederlandse
Nederlandse zijde
zijde de
de««Jacob
vanHeemskerk
Heemskerk»
en
en de «« Sussex
Jacob van
» en
enige
geheel Batavia
Batavia bezet
bezetdoor
doorgewapende
gewapende
enige onderzeeërs.
onderzeeërs. Van
Van der
der Plas vond geheel
afdelingen van
van de
de Republiek
vol spandoeken
spandoeken en
en opschriften
opschriften
afdelingen
Republiek Indonesia
Indonesia en vol
tegen
Nederlanders; ; en de
de pers
pers ««begroette»
hem met
met felle
felleartikelen
artikelen
tegen de Nederlanders
begroette » hem
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en spotprenten. Als op den 4den October d.a.v. de luitenant-gouverneurgeneraal Dr. van Mook aankomt, is de toestand zo verre gewijzigd, dat
inmiddels de Engelse troepen aan land zijn gegaan. In de gehele stad wordt
echter nog gevochten. Dr. van Mook betrekt niettemin het paleis aan het
Koningsplein, dat geheel leeggeroofd blijkt en waar generlei personeel
aanwezig was. Daar gaat dan weer, voor het eerst na de Nederlandse
capitulatie de driekleur in top, ofschoon het Koningsplein nog midden in
het strijdgewoel ligt.
dat is dus reeds meer dan 7
De enige Nederlandse troepen, die dan
daar ter plaatse althans in Tandjong
weken na de Japanse capitulatie
Priok aanwezig zijn, zijn een landingsdetachement van de « Tromp ». In
geheel Indië zijn niet meer dan enige compagnieën, vooral Ambonnezen, die
echter op de door Australiërs bezette Oostelijke eilanden dringend nodig
zijn. Als ze iets later ook naar Batavia worden gedirigeerd, Christison
moet aanvankelijk zelfs bezwaar tegen het landen van Nederlandse troepen
hebben gehad, « omdat Soekarno had aangekondigd, dat de Republikeinen
zich daartegen zouden verzetten » namen de Engelsen hen al spoedig
uit de voorste linies terug, omdat zij te « trigger happy » waren, « te
graag schoten ».
Ook in deze periode was het dus nog zo kennelijk materieel onmogelijk,
eenvoudig wegens gebrek aan machtsmiddelen, de opstandige beweging den
kop in te drukken, dat aan het slot van het Tweede Kamerdebat van 16-18
October 1945 alleen de Heer Wendelaar namens zijne groep van vier man
mededeelde het niet met de Regeringsverklaring van Minister Logemann
eens te zijn.
Het was toen, dat de Kamer voor de keuze stond : besprekingen voeren
met aannemelijke vertegenwoordigers der nationalistische beweging, of van
zulke besprekingen af te zien. Het laatste standpunt werd verdedigd door
den Landvoogd, Jhr van Starkenborgh Stachouwer, het eerste door de
Regering ; slechts vier van de honderd leden der Tweede Kamer bleken het
Regeringsstandpunt te verwerpen. Persoonlijk heb ik mijn toen ontwikkelde
standpunt in het latere debat op 15 Januari 1946 nog eens aldus
samengevat :
« Ik heb te dezer plaatse den 16den October ook uitgesproken, dat ik in
de toen bestaande omstandigheden besprekingen met gematigde Indonesische
leiders der nationale beweging èn een politieke noodzakelijkheid èn een
morele plicht achtte. Een politieke noodzakelijkheid, omdat het door niet
weinigen bepleite, krachtdadige optreden tot herstel van het wettige gezag
en van orde en rust, in feite toen onmogelijk was ; een morele plicht, omdat
alles moet worden gedaan en niets nagelaten ten einde te voorkomen, dat
een bloedbad zou worden aangericht met als gevolg een verwijdering tussen
Nederlanders en Indonesiërs, welke het beoogde doel, het opbouwen van
één Koninkrijk van vier gelijkwaardige delen, voor afzienbaren tijd
onmogelijk zou maken. »
De politieke noodzakelijkheid is blijven voortbestaan, hoewel de feitelijke
onmogelijkheid tot herstel van het Nederlandse Gezag wegsmolt naarmate
ons machtsapparaat in Indonesië sterker werd ; maar in dezelfde mate
groeide de morele plicht om al het mogelijke te beproeven ter vermijding

van een gewapend conflict. •

wordt vervolgd

Literaire mozaïek
door Em. JANSSEN S.J.

HET HUMANISME ALS LEUZE EN ALS WERKELIJKHEID

Het woord humanisme (in zijn bredere betekenis) is thans het lijk van
Patroklos, waar Achaeërs en Trojanen om vechten. Want de ongelovigen
splitsen de mensen in christenen en humanisten ; de gelovigen beschouwen
het humanisme als het voorportaal van het christendom. Twee gefundeerde
beweringen, beide eenzijdig 1. Op het eerste gezicht winnen het de ongelovigen. Het humanisme toch, dat historisch tegenover het theïsme staat,
stuwt en beheerst vanaf de zestiende eeuw de cultuur, die vorderend zich
laïciseert. « Maar alleen het doorwerkend christendom, beweren de gelovigen,
bewaarde totnogtoe harmonie en veiligheid » ; waarop het wederwoord :
« Dat restje van christendom vervangen we door een levenshouding, die
humanisme heet ». « Dat gaat niet ! » werpen de eersten op, en de
an deren weer : « Met het christendom ging het evenmin ! Zie onrecht
en oorlogen ! »
Bepaalde woorden verschijnen als dageraad en zon. Zo tijdens en na
den oorlog democratie ; nu in dezelfde verruimde sfeer, humanisme. Noodzakelijk en verblindend tegelijk schuiven zij onder het christelijk ideaalvan-heldhaftigheid een burgerlijk doel-van-wijsheid ; doch zodra het tweede
het eerste zou verdringen, gaat alles teloor. Geen ideaal dan in de heldhaftigheid I Millioenen helden doorkruisen daarom nog niet de wereld ;
maar allen zien het hoogste voor zich, en op den weg daarheen bereiken
de meesten de anders onbereikte burgerlijke deugden. Zo ligt het humanisme
een burgerlijk doel op den weg naar het christelijk ideaal : levensoffer
en naastenliefde. Alleen de gekruisigde en verheven Christus trekt allen
tot zich ; alleen de paradoxale zaligheden geven richting en vastheid.
Eerst dient Gods Rijk gezocht ; al het overige valt ons dan in den schoot.
Christus' rijk is niet van deze wereld ; maar elk rechtvaardig en welvarend
rijk hierbeneden erkent Hem als koning. Wie de naastenliefde tot den
dood toe voor ogen houdt, is vanzelf een humanist ; wie het humanisme,
ook in de cultuur, tot laatste doel stelt, doet de ontbinding toenemen. De
religieuze heldhaftigheid voert het humanisme mede ; het humanisme om
zichzelf komt uit op ontkenning, agnosticisme, scepticisme en immoraliteit.
Wie van het tweede het eerste maakt, aanbidt een idool ; eens te meer
vertoont zich de duivel als de aap van God.
1. Wij denken aan artikels als dat van GERARD WALSCHAP in Parool (11 Mei 1947),
van ALBERT WESTERLINCK in Dietse Warande en Belfort (September-October 1947),
van Dr MODESTUS VAN STRAATEN in De Linie (19 en 24 December), van W. EVERAET
in Dietse Warande en Belfort ; niet minder aan velerhande werken ván Huizinga, Maritain,
Boerenboom, Charmot, de Lubac, Sartre. Graag vestigen wij de aandacht op Mensch en
Humanisme door L.J.M. FEBER (Het Spectr um, Utrecht-Brussel, 1947), welk voortreffelijk
werk aan de ideologie toch niet helemaal ontkomt, - en op L'Humanisme. Essai de
définition, door FERNAND ROBERT (Les Belles Lettres, Parijs, 1946), welke fijnzinnige
studie het christendom iets te veel ignoreert.
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JOSEPH MALEGUE

Ontroerd en als verwachtte men een genade, zo neemt men Joseph
Malègue door Yvonne Malègue ter hand 1 : geen levensbeschrijving, geen
bloemlezing ; een kort overzicht van den mens en den schrijver, den denker
en den christen ; daarbij een aanzienlijke keuze van korte teksten,
gerangschikt volgens « les thèmes essentiels ». Even gelijkt het werk,
minder definitief alleen, op de Augustinus-synthese of de Newman-synthese
van Pater Przywara. Maar van Malègue's tweeden roman Les classes
moyennes du salut, moeten de drie delen nog verschijnen ; daarbij wordt
een Vie du curé d'Ars beloofd, alsmede Pages inédites en Carnets. Uit wat
komen moet ontvangen we hier reeds glanzende teksten ; niemand echter
overziet nog voor een blijvende synthese het gehele oeuvre.
Biographische bijzonderheden vernemen we heel weinig, maar ze volstaan.
In 1876 in Latour d'Auvergne (Puy-de-D ome) geboren, overleed Malègue
te Nantes, den 30n December 1940. Hij had een veelzijdige belangstelling
voor juridische, sociale en economische wetenschappen, voor wijsbegeerte,
kunst en talen. Lang ook en veel aarzelde en zocht hij in studiën, levensrichting en arbeid. Vanaf 1924 leidde hij een teruggetrokken bestaan met
studeren, peilen en schrijven. Onopgemerkt stierf hij, toen Frankrijk pas
was overwonnen.
Vóór Augustin ou le Maitre est là (1933) was de schrijver een onbekende ; onmiddellijk en steeds méér drong dit werk zich op als de grootste
katholieke roman van het moderne Frankrijk. Andere kleinere boekjes
werden sindsdien uitgegeven, opgemerkt, genoten ; maar ieder wachtte op
de tweede grote openbaring Les classes moyennes du salut. Niet geheel
voltooid laat de overleden kunstenaar het handschrift achter ; doch nu pas
begint zijn zending. Yvonne Malègue, zijn vrouw, draagt haar eerste
uitgave op « à l'absent toujours présent » ; voor wie ooit met hem omging,
verzwindt hij nimmer geheel.
Waar ligt het geheim van dat voortleven na den dood ? Joseph Malègue
stierf alvorens te sterven. Altijd en in alles koos hij de verborgenheid ;
uit de verborgenheid verrijst nu de glorie.
Het ligt niet adaequaat in zijn bijzonderen aanleg : essayistisch, kritisch
en plastisch met ongeveer gelijke dosering, wetenschappelijk en creatief,
speculatief en actief (een voorkeur toch voor de speculatie) , positief,
intellectualistisch en intuïtief, vrij en religieus. De veelzijdigheid zelf maakt
hem licht aarzelend, bijna al te voorzichtig. Ver uiteenliggende uitersten
kon hij zacht harmoniëren ; spontaan echter laaide de diep liggende vlam
niet op, de sterke overredingskracht bleef verdoken.
Deze openbaarde zich
het moge paradoxaal klinken
dank zij de
verborgenheid. Verborgen wilde deze zoekende arbeiden en leven, zoveel
getrouwer aan de waarheid. Niet aan de schitterende waarheid, veeleer
aan de schemerende ; want langzaam ondergaat de mens een altijd nog
verren dageraad. Joseph Malègue vertoefde in het morgenuur : in de nachtelijke stilte, ononderbroken nog, al bloosde reeds het Oosten. Geduldig
wachtte hij op het nakende licht ; alom bespeurde hij groeiende
1. Collection « Pionniers du spirituel », Casterman,

Doornik, Parijs, 1947, 204 blz., Fr. 48.
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schemering ; begeesterd en verrukt nam hij vormen waar, weerglans en
kleur. Toen stierf hij... luister : daar kraait nu de haan.
Men kan bij Malègue, al vervloeit ook alles, een eerste en een tweede
morgenuur onderscheiden : de moeizame incubatie van Augustin ; het traag
Hoe neemt de God
vorderen, bij Pénombres, van Les classes moyennes.
der christenen bezit v an harten en geesten ; hoe structureert en hiërarchiHoe wordt iemand een heilige ? Hoe
seert Hij samenleving en zielen ?
De drang naar geloof, naar liefde en
beïnvloedt deze de mensheid ?
Een nog individualistisch peilen en bereiken, een
vruchtbaarheid.
Een wetenschappelijke nauwgeomvangen van naaste en geschiedenis.
Een stil blijven bij het lijden, bij den
zetheid, een mystiek inzicht.
Een zwoegen in de verlatenheid, een wachtend genieten-bij-voorbaat.
dood.
En toch nam de beproeving steeds toe. Naargelang deze lijdende, « sous
la meule de Dieu », den dood te midden van het leven had geplaatst,
begreep en smaakte hij het godswoord : « Ik ben de verrijzenis en het leven ».
Bepaalde levens dragen onmiddellijk merkbaar een goddelijk teken ; hier
is het de offerdood uit naastenliefde ; dag aan dag zich vergeten en sterven ;
dag aan dag ontgroeien aan de vergankelijkheid. Het licht volgen, de ster
in den nacht. Zo heeft deze Wijze den Heer mogen vinden, die zich
vertoonde ; zo spreekt deze overledene praegnanter d an ooit « woorden
van eeuwig leven ».
HUGO VERRIEST

Men heeft het betreurd, dat, nu Hugo Verriest vijf-en-twintig jaar
geleden ons verliet, haast niemand is ingegaan op het eigen wezen en de
heel bijzondere rol van den « Pastor van te lande ». Ach ! met het verleden
maken wij nog slechts gedenkdagen : luidruchtige vieringen zonder gevolgen,
zonder nadenken hoe het voorbije niet heen mag zijn, en hoe het heden de
schoonste herinneringen steeds schoner moet maken ! Wij zwenken thans
naar een ve rnieuwde Vlaamse vurigheid ; hoe komt ze tot stand ? Heeft
ooit één kentering t,;n goede de traditie geïgnoreerd ? En verwart hij, die
op de moderne stromingen alleen wil varen, niet de vervlakkende mode met
de diepgaande stuwing ? Veel van Verriest werd definitief vastgelegd door
Filip de Pillecijn ; André Demedts maakte diens resultaten voor een
jeugdiger publiek toegankelijk. 1 Met beide werken voor ogen denken we
na over den Vlaming, die eens evenzeer werd erkend als nu vergeten.
Verriest leefde naar buiten ; Gezelle, Rodenbach, Streuvels, de drie
groten die hij ontmoette, waren veel meer in zich gekeerd. Zij droegen een
verborgen schat, die wonderbaar verrassend zich openbaarde ; Verriest
daarentegen had behoefte aan een omgeving en een publiek ; hij moest
steeds geven om rijker te worden.
Veel had hij van den ideëlen redenaar, gelijk Cicero dien voorstelt.
Spreken en handelen, optreden, leiden, strijden, verguisd worden en verheerlijkt : alles verenigd maakte hem tot een heerser over de actualiteit.
Hij weerspiegelde en dreef tijdgeest en tijdgenoten ; hij vertegenwoordigde
en incarneerde de ziel van zijn volk. Maar door zichzelf zouden zijn
woorden en handelingen de eeuwigheid minder verdienen, indien zijn tijd,
1. FILIP DE PILLECIJN, Hugo Verriest. Lannoo, Tielt. -- ANDRE DEMEDTS, Hugo
Verriest, de levenwekker. Hernieuwen-uitgaven, Roeselare.
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zijn plaats en omgeving, zijn ingrijpen en richten niet belangrijk, krachtig
en beslissend waren geweest. Gezelle, Rodenbach, Streuvels, hoe scherp
door de omstandigheden ook getekend, imponeren zich, tijdloos bijna, aan
volgende geslachten ; Verriest daarentegen, hoe beslist naar het eeuwige
ook gekeerd, beheerst en verheerlijkt slechts een periode van zwellend geweld.
Het is de tijd die van Gezelle over Rodenbach naar Streuvels gaat die
de verzoening van het Westvlaamse particularisme met het bredere Vlaamse
leven betekent, de verschuiving ook van een letterkundige naar een meer
sociale beweging ; die zelfs den schuchteren aanvang brengt van de Grootnederlandse cultuur-gedachte.
Door zijn leraar Gezelle werd Verriest de erfgenaam van een ContraReformatie, welke dank zij de Romantiek over de Renaissance heen de
Middeleeuwen had weergevonden. Een nogal schuw Katholicisme, toch
bedacht op intense missionering, met een ascetisch-artistieke overlevering,
die bredere volkslagen nog doorkneedde en vormde. En de terugkeer tot
de Middeleeuwen maakte deze West-Vlamingen, meer dan Brabanders of
Limburgers, zich bewust van eigen wezen en eeuwenoude grootheid.
Door zijn leerling Rodenbach werd Verriest, tijdens de Sturm- und Drangperiode der romantisch bezielde studenten, de alom aanvaarde, de nooit
miskende raadgever en leider. Welk onstuimig geweld hield hij zo binnen
wijze dijken, en voerde het naar de veilige zee-en-zon ! De vriendschap
met Streuvels hoort bij het breedste begrijpen. Ook tegenover Van-Nu-enStraks stond de ouder wordende priester welwillend en aanvaardend,
optimistisch en veel verwachtend, zonder dat één moment zijn zin voor
werkelijkheid, voor ware schoonheid en zuivere volksverheffing hem in
den steek liet.
Het is vooral de tijd van 1872 tot 1900. Vanaf de beroemde voordracht
te Roeselare « Eertijds heeft er een volk bestaan... » tot aan het verdwijnen
van « De Nieuwe Tijd » in 1901. Daarvóór de Gezelliaanse vorming ;
daarna de glorieuze tochten van den voordrachtgever en de koninklijke
hulde in 1913. Doch daartussen de « wonderklas », de « Vlaamsche Vlagge »,
de « Swigenden Eede » ;
de zwoegende, strijdende, bezwerende opvoerder,
raadgever, bezieler ;
de stijgende vloed van Vlaams bewustzijn en
fierheid ;
de krachtige mannengestalte, die, sierlijk en beslist, met
gebaren en woorden wind en stormen loslaat en vasthoudt.
Van waar die onweerstaanbare invloed ? Van het onvergelijkelijk doorzicht in mensen en toestanden ? Van den onkreukbaren trouw, eenvoudig
en manhaftig, aan waarheid en natuur ? Van de spontane begaafdheid voor
vorstelijk vertoon ? Van veel méér nog ; doch het meest van het goede
hart. De priester Verriest, die de mensen doorpeilde, beminde hen
volkomen. Bij ieder paste hij zich aan, en ieder trok hij op. Steeds kon
men zich begrepen en bemind menen ; bij de besten nam hij de innigste
woorden uit den mond. Hugo Verriest had boven alles een groot hart,
voor alle behoeften open en mild. Hij bewonderde en beminde ; in zijn
stem trilde het optimistisch idealisme, dat tot in 1914 de Vlaamse jeugd
eensgezind opdreef, ze dapperder en heiliger maakte, en waarvan de heropleving voor onzen tijd de allergrootste weldaad zou zijn.

622
622

LITERAIRE MOZAIEK
MOZAIEK
LITERAIRE
DE WARE
WARE FELIX
FELIXTIMMERMANS
TI)O(ERMANS
DE

De laatste
laatste levensjaren
levensjaren van
van Felix
FelixTimmermans
Timmermans werden
werden vergald
vergald door
door
Adagio 21
miskenning en
onrecht;; intussen
intussen verdiepte
verdiepte zich
zich zijn ziel,
ziel, die
die het
het Adagio
miskenning
en onrecht
zong van berusting en hunkeren. Gelijk hij dan, uit kleinzielige verguizing,zongvaberustihkn.Geljida,utknzgevri,
zo moeten
moeten wij
wijuit
uitonsmakelijke
onsmakelijkeverwikkelingen
verwikkelingenden
den
sereen bevrijdde,
bevrijdde, zo
zich sereen
omhem
hemmaakte
maakte
artist losmaken
losmaken en
en den
den mens.
mens. Tè
Tèveel
veelvergankelijkheid
vergankelijkheidom
artist
misschien mede
mede vergankelijk.
vergankelijk.
hem misschien
reden kunnen
kunnen wij het
het boek
boek van
vanMarc
MarcTralbaut,
Tralbaut, Z6 was
was de
de Fee
Fee 22
Om die reden
rna
niet waarderen.
waarderen. Polemiek
afsterven en
en de
de begrafenis
begrafenis;; daa
daarna
niet
Polemiek om
om het
het afsterven
schemeringen van
van den
dendood
dood
herinneringen, nog
polemisch, vanaf
vanaf De schemeringen
herinneringen,
nog vaak
vaak polemisch,
aan den
den laatsten
laatstensnik
snik;
hierenendaar
daarbruikbaar
bruikbaarmateriaal,
materiaal,bijna
bijnaonvindonvind~
; hier
tot aan
baar verborgen
eneneruditie,
- enenwanneer
wanneer
baar
verborgenonder
ondertoespelingen,
toespelingen,actualiteiten
actualiteiten
eruditie,
na een
een geduldige
geduldige uitzuivering
uitzuiveringden
denburger
burgerTimmermans
Timmermans teteLier
Liereindelijk
eindelijk
we na
we we
wél de
de
zien leven
vóór,tijdens
tijdensen
enna
na den
den oorlog
oorlog -dandan
herkennen we
zien
leven- vóór,
herkennen
we enkele
enkelevermoedens
vermoedens bevestigd
bevestigd;; maar
maar
bekoorlijke gestalte,
vinden we
bekoorlijke
gestalte, dan
dan vinden
we den
den dieperen,
dieperen, den
den waren
waren kunstenaar
kunstenaar en mens,
mens, het
het
nergens ontdekken
ontdekken we
nergens
verborgen geheim
de Fee
Fee niet
niet I
verborgen
geheimvan
vanhet
het milde
milde hart.
hart. Zo
Zo wàs
was de
Hoeveel méér
méér leert ons
ons het
hetbundeltje
bundeltje Adagio
Adagio II De kunstenaar,
kunstenaar, die
die met
met
Hoeveel
verzen begon,
einde nog
nog het
hetminst,
minst,zijn
zijneerste
eerste
verzen
begon, verloochende
verloochendenooit,
nooit, op
op het einde
liefde. Zonder
Zonder grote
hij ook
ook met
metdedeverworven
verworventechnische
technische
liefde.
grote moeite
moeite kon
kon hij
vaardigheid metrisch
ontvangt dus
dus
vaardigheid
metrischschrijven.
schrijven.Een
Een dichterlijk
dichterlijkzich
zich uiten
uiten ontvangt
zorgvuldige bewerkte
bewerkte (wij
(wij schreven
schreven het
het
het veelvuldige
veelvuldige proza,
proza, het
het
het zo zorgvuldige
omdat de lang
lang beoefende
beoefende dichtkunst
dichtkunst ook den
den prozaïst
prozaïst tot
tot stylist
stylist
) , omdat
reeds 33),
had gemaakt.
gemaakt. En
En terwijl
terwijl de
de versjes
versjes van
vanden
denaanvang
aanvangnaar
naarhet
hetvoorbeeld
voorbeeld
had
O. K. De
De Laey
Laey zich
zich impressionistisch
impressionistisch en
en picturaal
picturaal voordeden,
voordeden, zijn
zijn die
die
van
van O.
Timmer~
van
einde verinnigd
verinnigd en
en verstild.
verstild. Ziekte
Ziekteenentegenspoed
tegenspoeddeden
dedenTimmervan het einde
mans
dichten; ; maar
beter vangen
vangen we
al de
degrote
grote
mans bidden
bidden en
en dichten
maar zoveel
zoveel beter
we in al
prozawerken
een zoveel
zoveel meer
meer
an een
prozawerkendede vroom
vroom lyrischen
lyrischen ondertoon
ondertoon op
op vvan
Pastoor uit
uitden
denBloeyenden
BloeyendenWijngaerdt,
Wijngaerdt,DrieDrieharmonisch
akkoord. In De Pastoor
harmonisch akkoord.
wordt die ondertoon
koningentryptiek, De
Deharp
harpvan
vanSint
Sint
Franciscus wordt
ondertoon bijna
bijna
Franciscus
zag Cecilia
Cecilia
melodie.
wordt het
het helemaal
helemaal in
in Symforosa ;; het meest in Ik zag
melodie. Hij wordt
komen. Daar
legt de
de intense
intense stemming
stemming het
het uitwendig
uitwendig gebeuren
gebeuren haast
haast stil.
stil.
Daar legt
Kindeken
Diep
verzinkt hij,
maar zijn
zwaar geronk
in Het Kindeken
Diep verzinkt
hij, maar
zijn zwaar
geronk trilt
trilt en
en vult, in
Daarom, voor
Jesus in
in Vlaanderen,
Vlaanderen, Boerenpsalm,
Boerenpsalm, De
Defamilie
familieHernat.
Hernat. Daarom,
voor wie
wie
nauwelijks een
Timmermans
hetverzenbundeltje
verzenbundeltje Adagio nauwelijks
Timmermans aandachtig
aandachtig las,
las, is het
verrassing.
bevestigt alles
alles;; een
een bevestiging
bevestiging die
die ons
ons
verrassing.Het
Het onthult
onthultniets
niets en
en bevestigt
méér
een onvermoede
onvermoede onthulling.
onthulling.
méér geeft dan een
Vrij
van allure
allure en
en licht
lichtongestadig
ongestadig bewoog
bewoog Timmermans
Timmermans zich steeds
steeds in
in
Vrij van
het
magnetisch veld van
van Gods
Gods aanwezigheid.
aanwezigheid. Zijn
Zijnmystieke
mystiekegeaardheid
geaardheid
het magnetisch
maakte hem
hem kunstenaar,
met de
de kunst
maakte
kunstenaar, met
kunst als
als een
een overgang
overgang naar
naar het
hethogere.
hogere.
Zij
hield hem
hem deemoedig
deemoedig en
en oprecht
oprecht:: nooit
nooit appelen
appelen voor
voorcitroenen.
citroenen. Zij
Zij
Zij hield
kneedde
schoonheid moet
moet meegedeeld
meegedeeld worden
worden en
en genoten.
genoten.
kneedde hem
hem tot mildheid ; schoonheid
Zij
verhief hem
hem in geluk,
geluk, een
een stralende
stralende persoonlijkheid.
persoonlijkheid. Zij
hem toch
toch
Zij verhief
Zij liet hem
ook, technisch
schommelen tussen
ook,
technisch minder
minder bedreven,
bedreven, schommelen
tussen uitersten
uitersten;; meteen
meteen
bleef hij
bleef
hij van
van de
de omgeving
omgeving teteafhankelijk.
afhankelijk. Hij,
Hij, de
debegenadigde
begenadigde die
die geven
geven
z.j. (1947),
1.
TIMMERMANS, Adagio.
- - Van
Van Kam
Kampen,
Amsterdam, z.j.
(1947), 37
37 blz.
blz.
pe n, Amsterdam,
Felix TIMMERMANS,
Adagio.
1. FeJix
de Fee
2.
Edo TRALBAUT,
TRALBAU'l" Zó
ZO was
Fee »...
»... Herinneringen
Herinneringen aan
aan Felix
FellxTimmermans.
Timmerman•.
was ««de
Mark Edo
2. Ma'rk
Tweededruk.
druk.- - Algemene
Fr. De
z.j. (1947),
Tweede
Algemene Uitgeverij
Uitgeverij Fr.
De Backer,
Backer, Antwerpen,
Antwerpen, z.J.
(1947), 319
319 blz.
blz.
3.
memoriam Felix
Fellx Timmermans
Timmerman. (Streven,
(Streven, April
April 1947,
1947, blz.
blz. 647-652).
647-652).
In memoriam
3. In

LITERAIRE MOZAIEK
MOZAIEK

623

moest,
voelde zich
zichhunkerend,
hunkerend, weemoedig,
weemoedig, schamel,
schamel, hulpbehoevend.
hulpbehoevend. De
De
moest, voelde
verborgen
en ontbering
ontbering werden
werden zijn
zijndiepst
diepstglanzende
glanzendebekoorlijkheid.
bekoorlijkheid.
verborgen pijn
pijn en
Met en
en na
na Vermeylen
Vermeylen vooral
vooral heeft
heeft men
men in
in hem
hemde
detypisch
typischVlaamse
Vlaamse
Met
vereniging
zinnelijkheid en
bijna al
al de
de
vereniging willen
willen zien
zien van
van zinnelijkheid
en mystiek.
mystiek. Maar
Maar bijna
groten van
geslacht verenigen
verenigen beide
beide:: Streuvels
Streuvels bij
bij voorbeeld,
voorbeeld, Van
Van de
de
groten
van zijn geslacht
Woestijne,
namen te
tenoemen)
noemen),, en
enVermeylen
Vermeylen
Woesti j ne,Verschaeve
Verschaeve (om
(om geen vreemde namen
zelf
rekent in
in zijn
zijn Wandelende Jood
Jood met
met het
het ene
ene af
af en
en met
met het
hetandere.
andere.
zelf rekent
Tegenover
drie Vlamingen
Vlamingen isisTimmermans
Timmermans de
deBrabander
Brabander;
minder
Tegenover deze
deze drie
; minder
taai
en geweldig,
geweldig, meer
meer jolig
jolig en
engevleugeld
gevleugeld;; minder
minder weids
weidsenenimponerend,
imponerend,
taai en
verrukkelijk;; kinderlijker,
kinderlijker,soepelder,
soepelder,gracieuzer,
gracieuzer, terwijl
terwijl
meer verrassend en verrukkelijk
niets verloren gaat. Het welig-zware land van Vlaanderen hertovert hijnietsvrloga.Hwei-zrlndvaVehrtoij
een werkelijk
werkelijk blijvend
blijvend Arcadia.
Arcadia. Minder
Minder bewonderd
bewonderd wordt
wordt hij
hij meer
meer
tot een
bemind. Geheel
midden van kleine
kleine mensen
mensen kijkt
kijkt hij
hij verbaasd
verbaasd op
op
bemind.
Geheel tehuis
tehuis te midden
naar de eigen
eigen grootheid.
grootheid. Een
Een clown,
clown, voor
voor wien
wien spelen
spelen oprechtheid
oprechtheid is
is;; een
een
naar
die lachen
lachen doet uit
uit eigen
eigen pijn
pijn;; een
eendie
diegelukkig
gelukkigmaakt
maaktuit
uiteigen
eigenhunkeren.
hunkeren.
Iets te
te veel
veel zag
zagTimmermans
Timmermans het
publiek nog
ogen;; iets
iets tete
Iets
het publiek
nog naar
naar de
de ogen
weinig werd
held, die
die de
de mystiek
mystiek opvoert
opvoert tot
tot heiligheid
heiligheid;; iets
iets te
te
weinig
werd hij
hij de
de held,
gauw
vergenoegde hij
zich met
met de
decaricatuur,
caricatuur, wanneer
wanneer het
hetsymbool
symbooldieper
dieper
gauw vergenoegde
hij zich
had
moeten branden.
branden. Zo
Zo werd
werd hij
hijvooreerst
vooreerstdedegulle
gulleprozaschrijver,
prozaschrijver, die
die
had moeten
den hoorn
hoorn van
van overvloed
overvloed uitstortte
Nete-dal en
en zijn
zijn bijna
bijnaververden
uitstortte over
over het
het Nete-dal
dwaasde mensen;
de stilte
stilte
dwaasde
mensen ; enigermate
enigermateverloren
verlorenging
gingde
de dichter,
dichter, die
die in de
luisteren zou
zou naar
naar nooit
nooit gehoorde
gehoorde woorden.
woorden. En
En gezegend
gezegend de
detegenspoed
tegenspoed
luisteren
der laatste
laatste jaren,
jaren, waarbij
waarbij Adagio
Adagio werd
werd gefluisterd.
gefluisterd. Soms
Soms dichterlijk
dichterlijk modemodewerk, vaak oorspronkelijke
oorspronkelijke stemmingsplastiek,
te binnen
binnen
werk,
stemmingsplastiek, die
die het
het beste proza te
roept ; enkele
de
roept;
enkele momenten
momenten van
van een
een nog
nogvolkomener
volkomener verstilling,
verstilling, waarbij
waarbij ««de
woorden breken»
25).
woorden
breken » (blz.
(blz. 25).
MEMORIAM JOZEF
JOZEF SIMONS
SIMONS
IN MEMORIAM

Zolang
kunstenaar leeft,
niet altijd
altijd zijn
zijnbetekenis
betekenis en
en
Zolang een
een kunstenaar
leeft, beseft
beseft men
men niet
waarde,
zijn toon
toon en
en zang
zang ininde
dealgemene
algemeneharmonie.
harmonie. Zijn
Zijn
waarde, zijn
zijn plaats
plaats en rol, zijn
heengaan echter
echter breekt
breekt het akkoord
akkoord;; weldra
weldra vermoedt
vermoedt en
en bevroedt
bevroedt men
men
heengaan
dan met een
dan
een wreed
wreed zich
zichopdringende
opdringende klaarheid
klaarheid het
hetonherstelbaar
onherstelbaarverlies.
verlies.
Zo
zich de
de Kempische
Kempische schrijver
schrijver Jozef
op de
de
Zo zag zich
Jozef Simons
Simons zijn
zijn leven
leven door
door op
grens
geplaatst tussen
tussen literaire
literaire kunst
kunst en
en dichten-en-zingen
dichten-en-zingen voor
voor het
het volk.
volk.
grens geplaatst
Helaas
Helaas!! hij
hij ontviel
ontviel ons
ons op
op den
den20n
20nJanuari,
Januari, enenonmiddellijk
onmiddellijk staat
staatdaar
daar
als
een vei
vel wijt de
de berouwvolle
berouwvolle gedachte
gedachte ««wij
erkenden hem
hemniet
niet».».
als een
wij erkenden
Jozef
Simons was
goed. De zachtheid
zachtheid van
van een
eenlichamelijk
lichamelijk
Jozef Simons
was zacht
zacht en
en goed.
zwakke,
tegelijk weemoedigen
weemoedigen en olijken
olijken Kempenaar
Kempenaar;; niet
nietvooreest
vooreest
zwakke, van den tegelijk
strijdbaar
maar onverzettelijk
onverzettelijk plichtsgetrouw,
plichtsgetrouw, optimist
optimist en
enhunkerend,
hunkerend,
strijdbaar maar
de zachtzachtbewonderend en
nauwgezet beoordelend,
beoordelend, buigzaam
bewonderend
en toch
toch nauwgezet
buigzaam en
en taai;
taai ; de
heid
heid van iemand,
iemand, die
die in
inalles
allesen
enallen
allendedepracht
prachtenenoprechtheid
oprechtheidopmerkt
opmerkt
en
ophaalt, terwijl
terwijl hijzelf
hijzelf leeft
leeft van
vangenegenheid
genegenheid en
en verheffing.
verheffing. Een
Eenzachtzachten ophaalt,
heid, die overging
overging in goedheid,
goedheid, en
en op
op zachtheid
zachtheid kwam
kwam elke
elke goedheid
goedheid steeds
steeds
heid,
uit. Goed
Goed en
en dienstbaar
dienstbaar;; té
té dienstbaar
dienstbaar zelfs,
zelfs, zodat
zodat het
heteigen
eigenkunnen,
kunnen,
uit.
noodgedwongenreeds
reeds mat
mat en sporadisch,
noodgedwongen
sporadisch, nog
nog in
in kleine
kleinediensten
dienstenverbrokverbrokkelde.
de vele
vele steentjes
steentjes der
der mozaïek
mozaïek vormen
vormen een
een nieuw,
nieuw, een
eenonbewust
onbewust
kelde. Doch de
getekend
beeld:: de
de nooit
nooitversagende,
versagende, zich
zichofferende
offerendenaastenliefde.
naastenliefde.
getekend beeld
Hoofdzakelijk
bestaat zijn werk
Hoofdzakelijk bestaat
werk uit
uit fragmenten
fragmenten;; korte
korteverhalen,
verhalen,korte
korte
gedichten,
gedichten, teksten
teksten voor
voor liederen,
liederen, vertaling.
vertaling. Van
Van langeren
langeren adem
adem mag
mag men
men

624

LITERAIRE MOZAIEK

de reisverhalen niet noemen ; evenmin de novellen Boni f atius Suikerbuik,
Dientje Goris, Van twee koningskinderen, Victor Ceuleman ; alleen, en juist
maar, Eer Vlaanderen vergaat. Bij alles valt het aanzienlijk autobiographisch
bestan ddeel op ; waar blijven dan scheppende verbeelding en artistiek
vermogen ? Daar kan de verdienste niet liggen ; maar Simons was psycholoog en mild. Meewarig en begrijpend, zonder analyse doch rustig
overtuigend, drong hij in de zielen door ; gul en geef gezind paste hij zich
bij hoorders en lezers aan met zuiverder afgewerkte gaven. Zingend en
vertellend bekoorde hij ; zijn opmerkingen en intonatie werkten door en
na. Een eerste contact liet den schuchteren waaghals waarnemen, den
smaakvollen kiezer van anekdoten en voorvallen, den fijn persoonlijken
charmeur ; daarna raakte men de ziel : de stil deemoedige, de vreugdevolle
als ze iemand verrijken kon en verrukken, de diep ziende en innig
hunkerende. Een eerste contact met den dichter liet een levensblije vink
vermoeden, tot ook dààr de mineurtoon gehoord werd, een teer-melancholische verstilling.
Het lichaam en de omstandigheden wilden niet mee : verscheidene
mensen vroegen, zonder het van elk an der te weten, te veel haastige verscheidenheid ; het grote werk bleef ongeda an ! Nooit kende deze begaafde
de reuzenschreden, waarmede een dromer en schepper vorderen kan en
veroveren. Tot het einde toe smachtte hij, als naar een hemelster, naar
de overgave van zichzelf in het grote gewrocht, dat geheel zijn persoonlijkheid zou vangen en bevrijden. In gunstiger omstandigheden had hij
het stellig opgetrokken ; het heeft niet mogen zijn. Maar herlees Dientje
Goris en Eer Vlaanderen vergaat ; zing voor uzelf Kempenland, Als de
brem bloeit en Weemoed ; lees, zing, smaak. Deze verteller had de moderne
Conscience kunnen worden ; deze liederendichter, een verinnigde Hullebroek, had veel verder kunnen gaan ! Thans proeven wij nog geest en
verwantschap ; maar elke verwachting dient afgelegd. Een bekoorlijk
Øuvre houden we in de hand : veel veelkleurig spattende vonken ; twee- of
driemaal een hogere flakkering, een gloed die den hemel kleurt. In alles
de onuitsprekelijk weldoende pracht van hem, die veel heeft moeten offeren,
die het gedaan heeft « in den eenvoud van zijn hart ».
Voor wie met hem omging, was Jozef Simons de kostbaarste der vrienden.
Veel verwachtte men van elke ontmoeting ; telkens ontving men méér.
Werd de verteller en zanger niet de eenvoudig trouwe vriend van menig
lezer en musicus, vaak onafscheidelijk, onvergetelijk, met het diepe hart
steeds inniger begrepen ? En is deze veelvuldig warme vriendschap, voor
den kunstenaar en mens, niet de eerste en schoonste verdienste ? Zo blijft
het beste van zijn werk toch gewaarborgd, zacht overglansd als door
een aureool !

Canoniek Recht
door Mr F. P. Th. ROHLING

Merkwaardigerwijze interesseert in het algemeen de katholieke jurist zich
weinig of niet voor het rechtsstelsel van zijn Kerk. En toch, reeds een
oppervlakkige kennismaking met het canonieke recht is voldoende om iedere
jurist, katholiek of niet-katholiek, te boeien ; en een wat dieper indringen
in deze afgelegen doch schone hoek van Themis' hof doet hem vol bewondering genieten van vele dingen, welker bestaan hij wellicht niet had
vermoed.
Niet alleen is de geschiedenis van het recht der katholieke Kerk een
van de boeiendste stukken uit de rechtshistorie, maar bovendien ontdekt
de jurist, die kennis neemt van de inhoud der canonieke rechtsregels en
van de werken der canonisten, een wereld van wijsheid, vernuft en geleerdheid. Tenslotte ervaart hij, dat de wijze waarop de Codex Juris Canonici is
tot stand gekomen een grote gelijkenis vertoont met die waarop de wereldberoemde Codificatie van het Romeinse recht voltooid werd, dat aan de
naam van Pius X in de rij der wetgevers zeker geen mindere vermaardheid
behoort toe te komen dan aan die van Keizer Justinianus, en dat Gasparri
zeker een rechtsgeleerde en codificator was van het formaat van Tribonianus. Voor de katholieke jurist is er nog een bijzondere reden het
canonieke recht in studie te nemen : het is immers uit zijn aard vaak
betrokken op de geloofswaarheid en streeft er naar te zijn de adaequate
uitdrukking van de rechtvaardigheid, wier auctor en bronaar God is,
de Sol justit iae.
Evenwel, ook afgescheiden hiervan, bestudering van het ius canonicum
verriikt de juridische kennis als zodanig : zij leert ons de kunst der
systematiek, zij toont ons haarscherpe definities en subtiele distincties,
vruchten van eeuwenlange scholastieke ervaring, en zij leidt ons tot
bezinning op de functie van het recht als vredebrengende macht.
.

Een wereld gaat voor ons open : de wereld van de Kerk als wetgever en
rechtsprekende autoriteit, de wereld ook van Gratianus en Paucapalea, van
Bandinelli, Rufinus, Bazianus en Huguccio, van Bernardus Papiensis en
Tancredus, van Sinibaldus de Fiesco en Raymundus de Penaforte, van
Johannes Andreae en Baldus de Ubaldis en van honderden andere geleerde
canonisten en glossatoren, de wereld der Magistri Decretorum en doctores
utriusque iuris, de wereld van de synthese tussen Romeins en canoniek
recht, tussen de magistrale juridische begaafdheid der grote romeinse
rechtsgeleerden en de door het christelijke licht bestraalde geleerdheid der
canonisten.
Deze wereld heeft een bijzondere bekoring : het is de wereld van Bologna
met haar schitterende rechtshogeschool, van Padua, Orleans, Toulouse,
Montpellier en Parijs, de wereld van renaissance en humanisme, van con-
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eilies en concordaten, van bullen, decreten en rescripten, van summae,
glossen en quaestiones, de wereld van het c anonieke recht « in iudiciis et
scolis ».
Diep greep dit recht in het burgerlijke en politieke leven der volkeren
in. Niet alleen immers regelde het de inrichting der Kerk en bakende
het de rechten en verplichtingen harer leden af, maar het bestreek alle
feiten en verschijnselen van het menselijk bestaan, voorzover het recht deze
ordenen kan en de leer der Kerk zulks vereiste. De Kerk wilde een recht
scheppen dat de aardse orde in overeenstemming zou brengen met de
kerkelijke geloofsleer. Het Romeinse recht, dit schitterend product der
heidense rede, moest worden gechristianiseerd en gehumaniseerd : uit de
schatten der antieke cultuur en der christelijke leer beide putte de Kerk
de ideale richtlijnen voor haar recht. De ratio scripta werd verbonden met
de evangelica dicta.
En zo ziet de jurist, die in de wereld van het canonieke recht is binnengeleid, tot zijn verbazing de invloed der Kerk in publiek en privaatrecht,
in volkerenrecht en staatsrecht, strafrecht en burgerlijk recht ; hij ziet
hoe de canonisten, grondig geschoold in het Justiniaanse recht, met scholastiek-dialectische bekwaamheid personenrecht, zaken- en verbintenissenrecht, erfrecht en procesrecht zowel algemeen-theoretisch als casuïstisch
bewerken en daarop hun stempel drukken. Hij constateert dat de grondslag
van het burgerlijk procesrecht, van het strafrecht en het strafprocesrecht
door de Kerk geheel is veranderd ; hij ziet de vèrstrekkende invloed, welke
de Kerk door hare canonisten uitoefende op de Europese beschaving, en
verwondert zich erover, dat aan onze juridische faculteiten het canonieke
recht of in het geheel niet of slechts terloops wordt behandeld, tot schade
van de rechtshistorische scholing van de jurist evenzeer als van zijn
theoretisch-juridische vorming. Men vraagt zich af hoe het verklaarbaar
is, dat dit ongemeen belangrijke gebied der rechtswetenschap bij het overgrote deel der tegenwoordige juristen geen belangstelling wekt. De oorzaak
kan zeker niet daarin liggen, dat het canonieke recht geen burgerlijke
gelding meer heeft ; immers ook het Romeinse recht ontbeert sinds lang
de rechtskracht, doch is niettemin, ook in ons land, nog steeds en terecht
de grondslag van iedere rechtsgeleerde studie, omdat grote delen van het
moderne recht van Romeinse oorsprong zijn. Evenwel is ook de invloed
van het canonieke recht op ons rechtsstelsel groot genoeg geweest om een
nadere bestudering ervan te rechtvaardigen. Bovendien zal die bestudering
de jurist niet alleen een ruimere rechtshistorische ontwikkeling geven,
doch bovendien op het stuk van juridische formulering, scherpte van
distinctie en luciditeit van systematiek voortreffelijke voorbeelden ter
navolging bieden. Het feit, dat na de Hervorming niettemin vele protestantse, althans niet-katholieke, rechtsgeleerden het canonieke recht tot
voorwerp van speciale studie hebben gemaakt en er werken over gepubliceerd hebben 1 ) , kan zonder meer reeds als aanwijzing dienen, dat di t .
rechtsstelsel de jurist « qua talis » kan boeien.
(1) Zo onder meer : Johannes Baptista NICOLAI, Regulae iuris tam civilis quam pontificii.
Frankfort, 1586 ; Christophorus JUSTEL, Codex canonum Ecclesiae antiquae. Parijs, 1610 ;
Melchior Goldast von HAIMINSFELD, Monarchia S. Romani imperil sive tractatus de
iurisdictione imperiali seu regia et puntificia seu sacerdotali, deque potentate imperiali et Papae
cum distinctione utriusque regiminis politici et ecclesiastici a catholicis doctoribus conscripti
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andere verzwarende omstandigheden de zwaarte van een delict wordt vermeerderd naar gelang de waardigheid groter is van de persoon die het
delict begaat of die door het delict gekrenkt wordt 1 ) . Deze bepaling, welke
in ons strafrecht ontbreekt, is reeds voldoende illustratief voor de hierarchische geest, die het canonieke recht eigen is, zulks in overeenstemming
met de natuurlijke orde. Deze geest is het tegendeel van de onnatuurlijke,
chaotische en nivellerende geest welke via de Franse Revolutie in de
moderne rechtsstelsels is binnengedrongen 2 ) , en welke de katholiek die
steeds « hierarchist » is, zoals Theodor Haecker zich uitdrukt, niet kan
aanvaarden. De katholieke jurist zal dan ook de hierarchische beginselen
van het ius canonicum als waardevol erkennen en in de bestudering van
dit recht een tegengewicht vinden voor de vervlakkende werking, welke
de studie van het profane recht op hem moet hebben.
Wanneer men de interne geschiedenis van het canonieke recht bestudeert,
kan men niet anders dan tot de slotsom komen, dat het wereldlijke recht
en met dat recht de Europese beschaving in de loop der eeuwen in zeer
aanzienlijke mate door de rechtsopvattingen der katholieke Kerk werd
beïnvloed. Na de val van het West-romeinse Rijk is het eeuwenlang uitsluitend de Kerk geweest, die op staatsvorm, recht en zeden der Germaanse
stammen inwerkte, en dit door de Kerk geschapen recht bleef voor een
groot deel gelden, ook nadat de eenheid der Christenen door de Hervorming
was verbroken. Van enorme betekenis vooral is het Canonieke recht geweest
voor de ontwikkeling van het personen- en familierecht ; alleen reeds de
kerkelijke invloed op de afschaffing van het Romeinsrechtelijk instituut
der slavernij 3 ) , en op de verandering van het huwelijksrecht 4 ) , heeft een
beslissende wending gegeven aan de Europese beschaving in christelijke
zin. Groot was ook de invloed der canonisten op het verbintenissenrecht ;
het oude Romeinsrechtelijke, eng begrensde contractensysteem, dat reeds
door de latere Romeinse juristen enigszins verruimd was door de erkenning
van de rechtsgeldigheid der z.g. pacta adjecta en door de praetorische
acties, onderging een complete revolutie door de leer der canonisten, dat
de overeenstemmende wil van partijen voldoende is om een overeenkomst
tot stand te brengen, ongeacht hetgeen de civiele wet dienaangaande
bepaalde. De Kerk beschutte ook de nuda pacta, overeenkomstig de beginselen van rechtvaardigheid en goede trouw 5 ) .
De leer der rechtspersoonlijkheid, het erfrecht en testamentenrecht, het
verenigingsrecht, het burgerlijke procesrecht (vooral het bewijsrecht) , het
strafprocesrecht en het strafrecht (vooral de leer der toerekeningsvatbaar1.

2.

(1) can. 2207 : Praeter alfa aidiuncta aggravantia, delictum augetur :
Pro maiore dignitate personae quae delictum committit, aut quae delicto offenditur ;

Etc...

(2) Zie hierover b.v. de uitstekende studie van Louis BOURGES : Le Romantisme juridique.
Parijs, 1922.
(3) cf. Ø. TROPLONG, De L'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains.
Parijs, 1855.
(4) Cf. R. NAZ, La réforme de la législation du mariage par l'influence de l'Eglise aux
origines du droit francais, Lefion d'ouverture à la Faculté Catholique de Droit de Lille, 1927.
L. J. van APELDOORN, Geschiedenis van het Nederlandsche Huwelijksrecht. Amsterdam, 1925.•
(5) Cf. G. d'ESPINAY, De l'influence du droit canonique sur la législation francaise.
Toulouse, 1856. Jules ROUSSIER, Le fondement de l'obligation contractuelle dans le droit
classique - de l'Eglise, Paris, 1933. Francois SPIES, De l'observation des simples conventions
en droit canonique (diss.), Paris, 1928.
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zich steeds meer uit en ontstond een enorme canoniek-rechtelijke literatuur.
Vooral de 17de eeuw en het eerste gedeelte van de 18de eeuw vormden
een gouden tijdvak voor de wetenschap van het canonieke recht 1) . Tenslotte . werd de omvang van wetten en jurisprudentie zo groot, dat men
practisch geen overzicht meer had. Reeds eeuwenlang deed zich de behoefte
aan codificatie gevoelen, evenals zulks, wat het Romeinse recht betreft, in
de eeuwen voor Keizer Justinianus het geval is geweest. Wanneer echter
zou de grote codificator opstaan, die met dezelfde machtige greep, waarmee
Justinianus de talloze verspreide wetgevingen, juridische geschriften en
rechtelijke vonnissen der Romeinen samenvatte, nu ook de overweldigende
hoeveelheid canoniek recht tot een geordend geheel zou verenigen
Het was Paus Pius X, die dit reuzenwerk ter h an d nam. En zoals
Keizer Justinianus een commissie van juristen toevertrouwde aan de geleerde
leiding van Tribonianus, zo stelde Pius X de codificatie-commissie onder
het gezag van de grote canonist Gasparri. De gigantische arbeid der codificering duurde van 1904 tot 1916. Pius X, die kort na het uitbreken van
de eerste. wereldoorlog gestorven was, beleefde de voltooiing niet. Het was
Benedictus XV, die het nieuwe wetboek op Pinksterdag 1917 afkondigde.
Een machtig juridisch werk was tot stand gekomen, een monumentale
bekroning van eeuwenlange canonistische rechtsgeleerdheid 2 ) .
Is dit alles aan een aantal van onze katholieke juristen ontgaan ? Zo ja,
dan missen zij veel wat hun juridisch hart zeker zou bekoren. Mag ik
ho pen dat deze regels hen in bekoring zullen leiden ?

(1) Cf. A. van HOVE, Prolegomena. Mechelen-Rome, 1945, p. 533.
(2) Over de totstandkoming van de C. I. C. uitvoerig : J. B. BAEGØLLER, Lehrbuch
des katholischen Kirchenrechts. Freiburg, 1925-1934.

Missie r Geschiedenis

- Kongo

door J. van WING S.J.

De Zaïre-bibliotheek, die onder leiding van den Heer Chr. Monheim haar
weg baant in de koloniale wereld, doet met dit boekje 1 een flinken stap
vooruit. Voor den eersten keer wordt hier de missionering in BelgischKongo omvangrijk besproken. Niet alle zijden, doch de voornaamste
worden belicht ; niet heel de stof wordt uitgediept, doch de gewichtigste
delen worden bekeken en beschreven. Het werk omvat drie delen. Het
eerste handelt over de missie-instellingen t.o.v. kerkelijk en burgerlijk
recht, vanaf de oude onder Portugese voogdij tot de moderne onder het
bewind van Leopold II. De schrijvers tonen grondig de verhouding aan
der hedendaagse missie tot de Belgische openbare macht, en de ordening
van het missiepersoneel in de religieuze genootschappen, en zijn betrekkingen met het kerkelijk gezag, namelijk den Paus en zijn vertegenwoordigers in de missie.
In een 2e deel gaat het over het zuiver godsdienstige werk der missie.
Achtereenvolgens worden beschreven het dagelijkse werk van den missionaris, de methode voor een bewerking van de bekeerlingen, het tot stand
brengen van de inlandse kerk door de vorming van den clerus en de
instelling van kloostergemeenten. Dit gedeelte wordt besloten met een kort
overzicht v an de protestantse missies.
Het derde deel geeft een kijk op sommige zijden van het beschavingswerk der missie. In het eerste hoofdstuk, dat in den bladwijzer wordt
overgeslagen, wordt het schoolwezen uiteengezet. De drie volgende handelen
over instellingen en werken tot het bevorderen van landbouw en gezondheid in het binnenland, over maatschappelijke en kulturele missiewerking
in de grote centra's. Een uitgebreide literatuuropgave, een kaart van de
kerkelijke indeling der missie, vijf tabellen met statistieken der katholieke
en protestantse missie, en enige sierlijke foto's, verrijken deze studie en
verhogen hare bruikbaarheid. Een Nederlandse bewerking over dit boekje
is zeer wenselijk. Met het oog hierop zou ik de schrijvers attent willen
maken op enige zwakheden, vergissingen en tekortkomingen, die hun
werk ontsieren.
In het eerste hoofdstuk, dat handelt over de oude missies, ontbreekt het
hun aan historisch perspectief. Zij kennen noch Ihle, noch Kilger, noch
zelfs Weber ; erger nog Mgr Cuvelier hebben zij niet uitgelezen. De schets
is mager en oppervlakkig gelijk bij haast alle auteurs, die menen een
historische inleiding te moeten geven in een werk over Belgisch Kongo.
De aaneenschakeling der feiten geschiedt met losse draad, de beoordeling
is niet genuanceerd. Waarom de schrijvers twijfelen a an de bisschopswijding van Dom Henrique, kan ik niet raden.
1. Dr. Fr. MEEUS en D. R. STEEN, Les Missions religieuses au Congo Beige. Zaire,
Antwerpen, 1947, 210 blz.
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De rechtsverhoudingen tussen missie en staat zijn over het algemeen
klaar uiteengezet. Doch het is niet de omwenteling door Minister Godding
ingevoerd ten gunste van de vreemde missie, die de schrijvers bedoelen,
als zij zeggen « qu'il vient de déclarer, qu'il avait décidé d'accorder des
subsides aux Missions étrangères ». Zijn verklaringen in het Parlement
gaan veel verder ; zij houden in, dat België krachtens internationale verdragen verplicht is zulke toelagen te betalen, en dat zijn voorgangers op
dat punt schuldig zijn. Dit is een positie, die wel uniek is in de politiek
van ons land. Niet helder noch zakelijk genoeg worden de rechtsmacht en
de bevoegdheid van den Apostolischen Delegaat in Belgisch-Kongo en
Ruanda-Urundi omschreven.
In het tweede deel, eerste hoofdstuk, is het dagelijkse werk van den
missionaris beschreven in Katanga. Buiten Katanga en sommige gedeelten
van Kasai in Oostkongo zijn fiets en auto onbruikbaar ; waar bos en
moeras, beek en rivier, of heuvel en berg de streek beheersen, daar vindt
men een prauw of boot of draagstoel, en dikwijls de ezel. Alleen dit
hoofdstuk en het volgende schenen aangewezen om het missiewerk in het
algemeen en de werkkring van de missionaris te schetsen, niet alleen in
betrekking tot den enkeling maar tot de gemeenschap, deze tweevoudige
inwerking na te gaan op de structuur en het evenwicht der inlandse
maatschappij : m.a.w. van sociologisch oogpunt uit de missionering beschrijven, en aantonen of zij storend of opbouwend is voor de grondinstellingen
der Zwarten. Een geringe poging in dien zin bespeurt men, waar de
schrijvers. twee methoden vergelijken, de methode van hen die zich bijna
uitsluitend tot de opvoeding der jeugd beperken, en de methode van hen
die zich eerst en vooral tot de volwassenen richten, om hen te bekeren en
tot christenen te maken. Het spreekt van zelf dat geen van beide methoden
exclusief bevredigend is. De beschouwingen over beide methoden raken
nauwelijks den grond van het vraagstuk aan.
Ook op de kwestie van de waarde der opvattingen en van het gewoonterecht der Bantoes zijn de schrijvers niet diep ingegaan. Ik schrijf hier een
passage over en cursiveer :
« Voici donc le Missionnaire en face de la vraie vie indigène. Sous le
charme ( ?) du grand soleil d'Afrique dans le cadre d'une nature enchanteresse, il trouvait une population courbée hélas, sous la superstition, vivant
sous la crainte d'un monde mystérieux et maligne, dont elle ne pouvait
qu'à grand peine secouer l'étreinte. De ces êtres qui souvent souffraient,
il ferait, aidé par la grace, des hommes ; une société revivi f iée transformée,
composée de chrétiens servant Dieu dans la paix et la vérité » (p. 65) .
De schrijvers hebben hier meer woorden dan gedachten gezet, want die
woorden geven hun gedachten, die wij elders kunnen nagaan niet weer.
Zij weten, dat de population courbée, een geordende gemeenschap was, en
dat die « êtres qui souvent souffraient » mensen waren, en dat de missie
moet werken om van die mensen christenen te maken en die gemeenschap
op christelijke grondslagen op te bouwen. Het laatste hoofdstuk van het
tweede deel over de protestantse missie in de Kongo is leerrijk, wat
betreft de ontwikkelingsgang van het missie-idee in de protestantse kerken
en hun eerste stichtingen in Kongo, doch al te ontoereikend wat betreft
den huidigen toestand, werk-methode, geest en uitslag. Er wordt ook niet
.
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gewezen op het grondig verschil, dat bestaat in die talrijke missiegenootschappen. Om hun statistieken op te maken hadden de schrijvers met veel
nut kunnen gebruiken, « Annuaire des Missions protestantes en Congo
Beige, Léopoldsville, 1946 ».
In het derde deel, eerste hoofdstuk, komt het schoolwezen tot zijn recht.
De ontwikkeling ervan wordt zakelijk behandeld. Op blz. 133 wordt het
internaatsstelsel, door de Jezuïeten toegepast, toegeschreven aan een gebrek
bij beginnelingen. Dat zelfde blijft heden nog in voege na een halve eeuw
ervaring. In de nota, blz. 138, schijnt een zware vergissing te staan. De
schrijvers spreken van de voorwaarden door den staat gesteld voor het
toekennen van toelagen aan dorpsscholen met eersten graad lager onderwijs. Zij vermelden een voorwaarde, namelijk een minimum aantal regelmatige leerlingen per klas. « Nu, zeggen zij, is in veel dorpen dat
minimum niet bereikbaar, omwille van de geringe bevolking in die streek.
Nochtans onderhielden de Nationale Missies, die scholen op eigen kosten...
Het getal der scholen is zeer groot. Zij telden in 1939 een half millioen
leerlingen, terwijl de met toelagen bedeelde scholen er maar 222.000 hadden.
Zo was twee derde van het Nationaal onderwijs in Kongo vele jaren ten
laste van de Missies alleen... »
De voorstelling is niet juist, alhoewel de gevolgtrekking wel wat grond
heeft. Verreweg het grootste aantal dorpsscholen hadden geen recht op
toelage, omdat zij het voorgeschreven programma niet konden verwezenlijken. Zij konden het niet bij gebrek aan geldmiddelen, aan onderwijzend
personeel, aan personeel voor toezicht enz. Daarbij is de toelage van den
Staat van zulke scholen buitengewoon laag, nauwelijks 600 fr. per hoofd
voor de schoolmeesters.
Laat ons om te eindigen, nog enige terechtwijzingen aanstippen. De
inlandse muziek, waarvan sprake is, wordt of werd niet te Stanley falls,
doch te Coquilhatstad uitgevoerd (blz. 86) . De kwestie van aannemen
van priesters, broeders en zusters in Europese Congregaties is zo eenvoudig
niet. Wensen en beslissingen van den H. Stoel en van de Algemene Conferentie van Leopoldsstad, standpunten van 1932 en nu, mogen onderscheiden worden (blz. 104) . Ook de houding tegenover en de waardering
van de zwarte priesters vanwege de inlanders zou meer genuanceerd mogen
beschreven worden, en beter rekening gehouden met hun minderwaardigheidscomplex. De Conventie met de H. Stoel is niet van 1908 maar van
1906 (blz. 136).
De lange lijst van opmerkingen mag geen afbreuk doen aan de verdiensten
van de schrijvers van dit werk. Zij bewijst alleen de hoge waardering die
ik heb voor zijn degelijkheid.
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Het zal zeer moeilijk zijn de landen, die niet van het begin af bij deze
vredesorganisatie zijn aangesloten, te overtuigen, dat het doel der vereniging
slechts de vrede geldt. In schijn immers is de vredesorganisatie gericht
tegen alle landen, die er geen deel van uitmaken, b.v. Rusland en zijn
satelliet-staten.
Hoe meer echter de wereldorganisatie zou blijken te steunen op rechtsverhoudingen, hoe gemakkelijker de buitenstaander zich aangetro kken zou
voelen, omdat hij zich minder en minder bedreigd zou weten, en zo inzien
dat dezelfde rechtsverhoudingen ook hem beschermen en ten goede komen.
Want hoe is de toestand, waarin wij nu leven ? Het atoomwapen wordt
aan beide zijden gebruikt als een politiek middel van bedreiging of angst,
in ieder geval om bepaalde waarborgen te eisen. Aldus had Amerika waarschijnlijk ongelijk de atoomcontrole te willen doorvoeren, vooraleer het
zelf zou over gaan tot vrijwillige afstand van alle gebruik van atoomwapens.
Want de voorwaarden, die de Amerikanen stelden, werden te recht of ten
onrechte door Russen aangevoeld als inmenging op hun nationaal terrein
en als een aanval op hun souvereiniteit. De Russen menen inderdaad, dat
de sociale structuur van hun land zich niet kan bestendigen, indien de
souvereiniteit van de Sovjet-Unie, in gelijk welke mate en onder gelijk
welke vorm zou worden beperkt.
Einstein stelt dan de vraag, of de veiligheid, niet alleen absoluut gezien,
maar zelfs ten opzichte van Amerika niet groter zou worden door afstand
van alle atoomgebruik, en door ve rnietiging der bestaande atoomwapens.
En hier komt hij op eigen terrein, als hij verklaart, dat zonder enige twijfel
de Russen binnen afzienbare tijd het atoomgeheim zullen ontdekken. Indien
dit zo is, zegt hij verder, is het ongetwijfeld beter voor Amerika en voor
de veiligheid, dat door afstand te doen van alle atoomwapens Amerika alle
redelijke motieven voor het gebruik ervan aan de tegenstander zou ontzeggen. Heeft Amerika door de manier zelf, waarop zij tot het verom te
vaardigen en het gebruik van de atoombom gedwongen werd
niet het voorbeeld
reageren tegen de aanvallen van Duitsland en Japan
gegeven van wat iedere natie tegen een gebeurlijke vijand kan ondernemen ? Zou Amerika thans willen doen, wat zij vroeger aan Duitsland
verweet, de atoombom behouden en het gebruik ervan in het vooruitzicht
stellen ?
Einstein geeft verder als zijn overtuiging te kennen, dat het gevoelen,
en meer bepaald het nationaal gevoelen, een hoofdrol speelt. Volgens hem
is de sociale tegenstelling en het verschil der ideologie relatief gesproken
slechts bijkomstig. Hoofdzaak zal dus zijn, tactvol en met zeer groot
psychologisch inzicht de diplomatie te leiden, om eerst tot een vredesorganisatie te komen met een sterk moreel gezag, en daarna tot de eenmaking, in hetzelfde veiligheidsstelsel, van heel de wereld. Wanneer de
Russen de debatten in het wereldparlement zouden volgen, en wanneer die
debatten geleid zouden zijn door een geest van werkelijke verdraagzaamheid
en vredelievendheid, zou er geen twijfel bestaan, dat in een minimum van
tijd hun bezwaren verdwenen om zich aan te sluiten.
In verband met het probleem oorlog, zij nog gewezen op een bijdrage in
« Katholiek Archief », dat zeer in het kort de samenvatting geeft van een
recente uitspraak van Mgr. A. Ottaviani, over de vraag of oorlog thans
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uitgang en het verval voorafgaat, waaraan de Grieken in hun privaat en
publiek leven herhaaldelijk bezweken zijn en tenslotte ten onder gingen.
Wij oude christenen, pseudo-Grieken van de moderne Westerse wereld,
schijnen deze karakteristieke Griekse hybris te hebben overgenomen zonder
zelfs in gelijke mate de Griekse fijnheid en gevoeligheid te hebben begrepen.
De waarde van de intellectuele en artistieke inspiratie, die wij verwierven
door onze nabootsing van Grieken en Romeinen sedert de Renaissance,
heeft ons zo diep aangegrepen, dat wij dikwijls vergeten hoeveel het ons
heeft gekost. »
Welke zijn de lijnen en kleuren, die convergeren naar dit centrale deel ?
Toynbee heeft zich afgevraagd of godsdienst een integraal deel is van de
beschaving, en daarbij twee stellingen besproken. Sedert de 17e eeuw en uit
reactie tegen de godsdienstoorlogen, beschouwden de Verlichte Geesten de
godsdienst als verantwoordelijk voor al het onheil over de wereld, en
noemden de godsdienst zelf een gevolg van barbarisme en achterlijkheid.
Tot onmiddellijk vóór de oorlog van 1914 deelde de leidende intellectuele
kaste dit optimisme. De « dark ages » waren voorbij, en « The long halt
in the marge of civilization. » Het was daarbij gelijktijdig een teruggrijpen
naar de Griekse en Romeinse beschaving, omdat men beweerde, dat de
christelijke godsdienst de Grieks-Romeinse cultuur had vernietigd. Dit
was een elementaire fout in de ontleding van de geschiedkundige feiten :
de Grieks-Romeinse cultuur is niet gestorven door moord van anderen,
maar door zelfmoord.
De andere thesis is de tegenstelling van de eerste : de godsdienst is een
integrerend deel van de beschaving en zij heeft altijd aan die beschaving
haar essentiële vorm en geaardheid gegeven ; de godsdienst is « social
chrysalis » waarin een stervende beschaving wordt opgenomen en waaruit
een nieuwe beschaving geboren wordt. Volgens deze opvatting is de christelijke godsdienst ontstaan uit het stervend Hellenisme, en is aanleiding
geweest tot de geboorte van twee beschavingen : de orthodox-christelijke en
de Westers-christelijke beschaving.
Deze laatste thesis was vroeger ook de thesis van Toynbee. Hij is echter
nu tot het inzicht gekomen, dat de godsdienst in zichzelf het doel is van
de beschaving, afgezien van de vraag of de godsdienst ten opzichte van
de beschaving al of niet gunstig inwerkt. Een der argumenten welke Toynbee
tot deze opvatting schijnt te brengen en hem in de eerste plaats de beschaving als doel voor ogen doet houden, is de manier waarop de godsdiensten
zijn ontstaan. Zij zijn namelijk gegroeid uit de beschavingen op een
ogenblik, dat deze de desintegratie nabij waren en als het ware in haar
werden opgelost. De christelijke godsdienst is voor Toynbee vanzelfsprekend
het doel geworden, waarnaar alle beschavingen, die voorafgingen gericht
waren. Het doel van de christelijke beschaving was volgens hem, gebonden
aan het doel van de mensheid, verwezenlijkt in de eenheid onder de mensen
zonder de verscheidenheid en de vrijheid van ieder individu aan te tasten.
Deze doelstelling is op één ogenblik in de geschiedenis bijna verwezenlijkt
geworden door de « res publica christiana », in de 12e eeuw. Toen de
Westerse beschaving echter gebroken heeft met de christelijke godsdienst,
in de 17e eeuw, heeft zij haar doelstelling en haar « chrysalis » verloren. Het
is waar, dat de « res publica christiana » niet tot stand is gekomen, toen
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dat mogelijk was, maar een eerste mislukking was geen reden om de
onmogelijkheid ervan voor zeker te houden. Het was zeker geen reden om
terug te grijpen naar een nutteloze en inferieure herhaling van hetgeen de
Grieken en Romeinen tot stand hadden gebracht met het vreselijk vooruitzicht van het zelfde einde : zelfmoord. 1
Kunst en Socialisme

Het onderwerp door B. Shaw gekozen « Kunstenaars en Staat », geeft
hem gelegenheid te over om origineel te blijven. Men kan zich voorstellen,
dat iemand aan B. Shaw de vraag zou willen stellen : Welke zal de pl aats
worden van de kunstenaars in Uw communistisch staatsverband ; werken
ze voor de staat ? Komt de staat hen ter hulp in de een of andere vorm ?
B. Shaw antwoordt dan heel eenvoudig : « Wanneer ik niet geholpen
was door mijn ouders (eigenlijk zijn moeder, die voor hem geld verdiende),
zou ik nooit de grote B. Shaw geworden zijn. De staat moet dus wel iets
doen voor de grote kunstenaars. »
Maar hoe zal, in een autoritair regime, de politieke leiding met juistheid
weten te bepalen wie van de candidaat-kunstenaars talent heeft, groot
genoeg om het van staatswege te beschermen, en wie niet ?
De kunstenaars, zegt B. Shaw, zullen ingedeeld worden bij die categorie
werklieden, welke gedurende vier uur per dag en vijf dagen per week
verkiezen te werken geheel hun leven, (in tegenstelling met de andere
categorie werklieden, die verkiezen heel de dag en heel de week te werken
om hun pensioen te nemen op 40 jarige leeftijd) . De staat zal hen
vanzelfsprekend deze mogelijkheid waarborgen. Dan volgt de opwerping :
B. Shaw is vroeger nog al lelijk te keer gegaan tegen de misbruiken van
de populaire selectie, die tegenover hem zo onrechtvaardig was bij het
begin van zijn carrière.
Inderdaad, zegt B. Shaw, zou de leiding in handen moeten zijn van
personen, die blijk kunnen geven van een minimum opleiding en gezond
verstand. 2 En B. Shaw voegt er (bij deze gelegenheid) wrevelig aan toe :
Socialisten, liberalen, conservatieven en communisten, die alles uitsluitend
in het licht willen zien van hun opvattingen, zouden eigenlijk thuishoren
in een gesticht voor zenuwlijders, want ieder weldenkend burger zou in
bepaalde zaken communistisch moeten zijn, conservatief, liberaal en zelfs
kapitalistisch, in andere zaken.

Arbeid en kapitaal
Geen wonder dat verschillende tijdschriften een bijzonder belang hechten
aan de eeuwherdenking van het Communistisch Manifest van Marx en
1. Wij citeren uit DIETSE WARANDE EN BELFORT, Nov. 1947, K Antieke en moderne
natuurmens » door Everaert :
a De reden daarvan (afbreken en verval) is een moedwillige afgeslotenheid van het hogere
Wezen door een strijdend anti-theisme. Ze hebben zich bewust opgesloten in een aardse
gevangenis. Ook de Oudheid heeft die enge begrenzing gekend, maar ze heeft rechtzinnig
doch vruchteloos naar de weg gezocht om er aan te ontkomen. De moderne natuurmens
heeft koelbloedig de poort dichtgegrendeld en de sleutel over de muur gegooid. » Eigenaardig
is verder de opmerking, dat de grote hedendaagse geschiedschrijvers en cultuurphilosophen
telkens weer kritiek uitoefenen op de Renaissance, terwijl zelfs de protestanten niet schijnen
in te zien, dat de achteruitgang van de christelijke gedachte samenvalt met het ontstaan
van het protestantisme.
2. a Until the popular electoral choice is limited to some such extent, our present
system of election of anybody by everybody will continue to operate as a guarantee of
mediocrity and reaction interrupted only by paroxisms of Hitlerism ».
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Engels. Zij geven daarbij zeer voorzichtig te kennen dat 1948 wel een
revolutiejaar zou kunnen worden zoals 1848.
Van uiterst links tot uiterst rechts weerklinkt het woord revolutie._
« Notre carence n'empêcherait pas la révolution de se faire, mais si cette
révolution se faisait sans nous... » 1 Op iedere bladzijde van het tijdschrift.
Espr it leest men minstens eenmaal het woord Revolutie. Of het angst is,
terreur of bijgeloof, enthousiasme of comedie, een element van pessimisme
is het ongetwijfeld 2 Men poogt een verklaring te geven van het revolutionnaire instinct door een zeer ongepaste vergelijking met een soort
« genade » in omgekeerde vorm 3
Het probleem van arbeid en kapitaal, blijft
dit blijkt uit verschillende
dezer bijdragen
daarbij steeds in het centrum der belangstelling, niet
alleen in verband met de huidige politieke toestand, maar ook van het
standpunt uit der theorieën. Een der meest originele is de bijdrage van.
O'Kelly, verschenen in « Les dossiers de l'Action sociale Catholique » 4
De uitgever van het tijdschrift heeft vooraf de lezer ervan in kennis gesteld,
dat deze bijdrage de vrucht is van persoonlijke studie van de schrijver,
en helemaal niet de weergave van de christelijke sociale gedachte. Het
essentiële en het nieuwe in de studie van O'Kelly is de toepassing, welke
hij maakt op sociaal gebied van de economische theorie van Lord Keynes..
Uit het communistisch manifest haalt hij vooreerst de gedachte aan de
onverzoenlijke tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, die in de communistische gemeenschap zal worden opgelost. « Marx aura toujours raison si
nous ne parvenons pas à édifier un ordre économique ou le capital soit
vraiment le fruit du labeur. » Marx echter steunt heel zijn systeem op de
liberale economische constellatie van de 19e eeuw. Het liberaal princiep,
volgens hetwelk de kapitalen en onrechtstreeks ook de arbeid zich automatisch richten naar de bedrijven, welke het meest renderend blijken,
aangewezen door de hogere rentevoet, bleek vals. Lord Keynes heeft dit
aangetoond.
Volgens Keynes is de wet van vraag en aanbod, toegepast op het
spaarwezen, niet te verdedigen, « car l'épargne est précisément la résultante
de toute dépense ou investissement af f ectés à l'achat d'un capital (quel
qu'en soit l'objet) et provenant de réserves ou d'emprunts. Le montant
que toute communauté est capable d'éparg,ner est strictement déterminé
par le montant que cette communauté prélève sur ses réserves ou emprunte ».
Als voorbeeld van deze theorie herinnert O'Kelly aan het geval van
Engeland, dat gedacht heeft, trouwens op aandringen van Lord Keynes,
door een lening bij de Verenigde Staten de Engelse economie in de richting
van het sparen te leiden. Het geld, dat werd geleend, zou na investering
en met de opbrengst van het door deze lening gekochte kapitaal, worden
terugbetaald. Op die manier zou men tot sparen gedwongen zijn.
Welnu, zegt O'Kelly, het is zeker, dat het sparen ondenkbaar is, tenzij
wanneer het investeren van kapitaal gevolgd wordt door het gebruik ervan.
.

.

.

1. PH. MEUNIER « A la Veille d'un Centenaire », in La Revue nouvelle, Dec. 1947.
2. DE SPECTATOR, 23-1. « Spengler op het Forum. »
3. BELA MENCZER « The Centenary of the Communist Manifest », blz. 358 in The
Contemporary Review, Dec. 1947.
4. G. O'KELLY « Propos sur le problème des relations entre le travail et le capital », .
in « Les dossiers de l'Action sociale catholique », Oct. 1947.
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Het gebruik van het kapitaal wordt verzekerd door de arbeid. De arbeid
is bijgevolg essentieel voor, en behoort tot het wezen zelf van het sparen.
En onmiddellijk volgt de toepassing. Zoals iedereen recht heeft op hetgeen
hij zelf kan sparen heeft de arbeider recht op eigendom van het kapitaal
dat alleen door hem en door zijn werk productief is kunnen worden.
De arbeider en de landbouwer moeten geacht worden een zeker kapitaal
in leen te hebben gekregen. Zij hebben na afloop van een bepaalde periode,
wanneer én de rente
normaal berekend als minimum winst voor de
eigenaar
en de hoofdsom is terugbetaald, recht op volle eigendom van
dit kapitaal. Dit recht zal zich omzetten in een deel in de winst, in verhouding met de physische of intellectuele medewerking, waardoor de
méérwaarde aan het kapitaal wordt verstrekt. Nog duidelijker is de gevolgtrekking gevaarlijk, waar zij toegepast wordt met terugwerkende kracht :
« Dans le domaine agricole, et puisque la terre est un capital susceptible,
partant, d'appropriation par voie d'épargne, il est inadmissible qu'un
cultivateur paie encore, à fonds perdu, une location dont chaque versement
est le débours d'une avance de capital qui devrait lui être consentie. »
O'Kelly dringt er ten zeerste op aan, dat deze toepassing beantwoordt aan
de geest van de christelijk sociale gedachte, omdat, zegt hij, Paus Leo XIII
zelf aanneemt, dat de arbeid het kapitaal vernieuwt, er een ander aanschijn
aan geeft « que ce champ remué avec art par la main du cultivateur a
changé complêtement de nature, que d'infécond il est devenu fertile, que
de sauvage il est maintenant défriché ». Deze aanhaling uit Rerum Novarum,
betekent echter in het zinsverband niet méér dan de bevestiging, dat het
eigendomsrecht mogelijk moet zijn, niet dat het noodzakelijk uit iedere
vorm van arbeid volgen moet.
Vanzelfsprekend is dergelijke theorie niet volledig uitgebouwd in het
zeer beperkt plaatsbestek van een tijdschriftartikel. Het simplistische van
zekere redenering is daarom niet a priori tegen de schrijver gekeerd. Deze
bijdrage is het noteren waard door de naam van de schrijver, die, als
wij ons niet vergissen, nog genoemd zal worden, en vooral omdat hierin
gepoogd wordt een systeem op te bouwen tegen het collectivisme, en
terzelf derti j d voor een bijna familiaal gemeenschapsverband in iedere
onderneming. De misbruiken van het nog steeds liberale kapitalisme, als
daar zijn het ontslag zonder vooropzegging, het niet erkennen van de
toewijding der arbeiders, door geen enkele sociale wet te verhelpen,
zouden daarmee tenminste al onmiddellijk uit de weg zijn geruimd. De
hier besproken opvattingen schijnen overigens niet zo revolutionnair als
de theorieën van de zeer gematigde Ropke, die immers in « Civitas
humana », op andere gronden, een verdeling van de huidige eigendommen
voorstaat.
In verband met dit alles is het niet onbelangrijk het woord van Paus
Pius XII te herhalen. 1
« Het is nutteloos, grote woorden en holle constructie's opeen te stapelen,
om slechts in schijn en zelfbedrog tot ons doel te komen. Maar een resultaat
waarheen gij moet streven, en dat in uw bereik ligt, is een meer rechtvaardige verdeling der rijkdommen. Dit was altijd en is nog steeds een
1. Toespraak van Zijne Heiligheid Paus Pius XII aan de leden van de Katholieke Actie
uit Italië, Oct. 1947.
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doelstelling van de christelijk sociale beweging. Zeker ligt het in de
en het ware een ongelijk hierin een economische of
natuur der dingen
sociale grondoorzaak te zoeken
dat de goederen van de aarde ongelijk
verdeeld zouden zijn, tenminste in een zekere mate. Maar de Kerk verzet
zich tegen de opeenhoping van deze goederen in handen van een kleine
minderheid rijken, terwijl de grote massa van het volk veroordeeld blijft
te leven in armoede en in mensonwaardige levensvoorwaarden. Een meer
rechtvaardige verdeling van de rijkdom : dat is een sociaal programma,
waaraan gij dus al uwe krachten zult wijden. Maar de verwezenlijking
hiervan veronderstelt, dat ieder enkeling en iedere gemeenschap voor de
rechten en de noden van de anderen, hetzelfde begrip zouden tonen als voor
hun eigen recht en eigen behoefte. »

Politiek
Overzicht
Politiek Overzicht
Internationaal
Internationaal

Met de
de E.R.P. wil het
het nog
nog niet
nietbijster
bijstervlotten.
vlotten.16
16West-Europese
West-Europese staten
staten
uit naar
zien reikhalzend
reikhalzend uit
naar een beslissing,
beslissing, die vóór 11 April,
April, wil
wilhet
hetMarshall
Marshallplan slagen,
slagen, in kruiken
kruiken en
en kannen
kannen moet
moetzijn.
zijn.Maar
Maardedepresidentiële
presidentiëleververplan
U.S.A.zullen
zullengehouden
gehoudenworden,
worden,vertroebelen
vertroebelen
kiezingen, die
dit jaar
jaar inindedeU.S.A.
kiezingen,
die dit
de toestand. De
De republikeinen
republikeinen houden
houden zich
zich voor
voor een
eengroot
grootdeel
deelgereserveerd,
gereserveerd,
de
democratische partij
bevreesd, dat
door de
de afscheiding
afscheiding van
van Wallace,
Wallace,
de democratische
partij is
is bevreesd,
dat door
die
zich, al
al isishet
hetzonder
zonderernstig
ernstigvooruitzicht
vooruitzichtop
opsucces,
succes,candidaat
candidaatheeft
heeft
die zich,
gesteld voor
voor het
het presidentschap,
presidentschap, een
een aantal
aantalstemmen
stemmenverloren
verloren zullen
zullengaan
gaan
gesteld
In zijn
zijnboodschap
boodschap begin
begin Januari
Januari aan
aan het
hetCongres
Congres
ten nadele
nadele van
van Truman.
Truman. In
voorgelezen beval
Truman het voorstel-Marshall
voorstel-Marshall aan
aan een
een opvallend
opvallend koel
koel
voorgelezen
beval Truman
tegenarmoede,
armoede, honger
honger
blijvend gehoor
gehoor aan
het argument,
argument, dat
dat ««strijd
blijvend
aan met het
strijd tegen
het oog
oog op
opde
deverkiezingen
verkiezingen deed
deed
en ontbering
ontbering tot vrede
vrede zou
zou voeren
voeren ».
». Met het
hij
tevens rijkelijk
rijkelijk beloften
beloften tot
totverbetering
verbetering der
der sociale
sociale toestanden
toestanden voor
voor
hij tevens
arbeiders
negers. Voor
Voor de
de lagere
lagere salarisklasse
salarisklasse zou
zou de
de belasting
belasting
arbeiders en
en zelfs voor negers.
de verhoging
verhoging der
der jaarlijkse
jaarlijkse producproducverlaagd
worden en als compensatie
verlaagd worden
compensatie zou de
tie moeten
moeten dienen.
dienen. Om
Om inflatie
inflatieenenfinanciële
financiëleineenstorting
ineenstortingtetevoorkomen,
voorkomen,
kon het
het nodig
nodig zijn
zijn prijscontrole
prijscontrole en rantsoenering
rantsoenering toe
toe te
te passen.
passen. Deze
Deze
kon
het arme
arme Europa
Europa bij
bij te
te
laatste
dreiging was
laatste dreiging
was niet
niet geschikt
geschiktom
om de
de lust
lust het
springen
stimuleren. Wat Marshall
Marshall met
met militaire
militaire openheid
openheid er
er aan
aan toetoespringen te
te stimuleren.
an
voegde:
«Deze
poging is een
een weloverwogen
weloverwogen risico,
niets vvan
voegde : «
Deze poging
risico, daar
daar mag
mag niets
afgeknibbeld worden. Een ontoereikend program zou verspilling van onzeafgeknibldwor.Eteikndprogamzuvesilno
evenmin in
in goede
goedeaarde.
aarde.Desniettemin
Desniettemin
hulpmiddelen betekenen
hulpmiddelen
betekenen», », viel
viel evenmin
republikeinen zich
risico te
te vergroten
vergroten door
door de
de
houden
houden de
de republikeinen
zich onledig
onledig met
met het risico
dat de
de
bijdragen aan
willen verminderen.
verminderen. Er
bijdragen
aan Europa
Europa te
te willen
Er bestaat
bestaat veel
veel kans, dat
6,8 milliard
milliard tot
tot ongeveer
ongeveer 55milliard
milliardzullen
zullenworden
wordengereduceerd.
gereduceerd. Degenen
Degenen,,
de voor
voorde
deverschillende
verschillende landen
landengeraamde
geraamde
die zich reeds
reeds verkneukelden
verkneukelden in de
bijdragen,
vooralsnog hun
hun voorbarige
voorbarige vreugde
vreugdemoeten
moetentemperen.
temperen.
bijdragen, zullen vooralsnog
Ernest Bevin,
Ernest
Bevin, de
de minister
minister van
van buitenlandse
buitenlandse zaken,
zaken, heeft
heeft door
door zijn
zijn rede
rede
ZZ Jan.
Jan. de
de tegenstand
tegenstand in
in Amerika
Amerika tegen
tegen de
de E.R.P.
E.R.P.een
eendeuk
deukgegeven.
gegeven.
van 22
van
republikeinse senator,
senator, Vandenberg,
voor ««ons,
die van
van
De republikeinse
Vandenberg, vond
vond deze
deze rede
rede voor
ons, die
plan zijn afdoende
afdoende maatregelen
maatregelen te nemen
nemen voor
voor het
hetEuropese
Europeseherstel
herstelzeer
zeer
plan
bemoedigend.
Inderdaad heeft
heeft Bevin
bemoedigend.» » Inderdaad
Bevin het
het verlossend
verlossend woord
woord gesproken.
gesproken.
socialistische Labour-party
Labour-party totnogtoe
totnogtoe huiverig
huiverig geweest,
geweest, onder
onderpressie
pressie
Was de socialistische
van
van haar
haar uiterst
uiterst linkse
linkse vleugel,
vleugel, om
om duidelijk
duidelijk partij
partij te
te kiezen
kiezen tussen
tussen de
de
twee grote
grote rivalen,
rivalen, eindelijk
eindelijk heeft
heeftBevin
Bevinuitgesproken,
uitgesproken,waarop
waaropChurchill
Churchill
twee
al jaren
jaren eerder
eerder te Fulton
Fulton had
hadaangedrongen
aangedrongen:: dat
datde
dedemocratieën
democratieën moeten
moeten
samengaan,
spel tegen
tegen de
dedictatuur
dictatuur der
derSovjet-Unie
Sovjet-Unie
samengaan,willen
willenzij
zij niet
niet het spel
verliezen. Dit
Dit geschiedt
verliezen.
geschiedt niet uit
uit vijandschap
vijandschap tegen
tegen de
de Sovjet
Sovjet of
ofenig
enigander
ander
recht de
verwante zielen
het Westen
Westen te
te
land,
maar «we
land, maar
« we hebben
hebben het
het recht
de verwante
zielen in
in het
organiseren,zoals
zoals de
de Sovjet-unie
Sovjet-unie de
de verwante
zielen in het
organiseren,
verwante zielen
hetOosten
OostengeorgageorgaHierbij zag
zag Bevin
over het
het hoofd,
hoofd, dat
datde
deorganisatie
organisatie
niseerd heeft
Bevin nog over
niseerd
heeft ».
». Hierbij
.
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in het
het Oosten
Oosten geschiedt
geschiedt door
door een
eenminderheid
minderheid van
vanhoogstens
hoogstens10
10%%verwanten,
verwanten,
in
terwijl die
die in
in het
hetwesten
westenkan
kanrekenen
rekenenopopdede
overgrotemeerderheid
meerderheid der
der
terwijl
overgrote
betreffende volkeren.
volkeren. « De tijd
tijd isisgekomen
gekomen om
om wegen
wegen en
enmiddelen
middelentetevinden
vinden
onze betrekkingen
betrekkingen met
met Benelux
Benelux en
en anderen
anderen teteontwikkelen,
ontwikkelen,hetgeen
hetgeenkan
kan
om onze
tot een
eenbelangrijke
belangrijkekern
kernininWest-Europa.
West-Europa.»
leiden tot
»
wees erop,
erop, dat
dat deze
dezesamenwerking
samenwerking zich
zich ver
ver buiten
buiten Europa
Europa kon
konuitstrekuitstrekHij wees
ken, omdat
omdat Engeland,
Engeland, Frankrijk,
Frankrijk, België
België en
en Portugal
Portugal in
inAfrika
Afrika grote
grote
ken,
overzeese gebieden
Nederland in nauwe
nauwe betrekking
betrekking staat
staat met
met
overzeese
gebieden hebben
hebben en
en Nederland
Zuid-Oost-Azië. Deze gebiedsdelen
gebiedsdelen zijn
zijn uitgestrekte
uitgestrekte en
enhoogst
hoogstbelangrijke
belangrijke
Zuid-Oost-Azië.
voortbrengende landen.
Zij bezitten
bezittengrondstoffen,
grondstoffen, voedsel
voedselenenhulpbronnen,
hulpbronnen,
voortbrengende
landen. Zij
tot groot
grootwederzijds
wederzijds voordeel
voordeel aangewend
aangewend kunnen
kunnen worden
worden én in
in het
het
die tot
dat van
van Europa
Europa en
en de
dehalve
halvewereld.
wereld.
belang van
volk zelf
zelf én
én in
in dat
belang
van het
het volk
alleen de
de U.
U. S.S.A.A.maar
maarook
ookdede
betrokkenlanden
landeninin
West-Europa
Niet alleen
betrokken
West-Europa
verenigen zich gaarne
gaarne met Bevin's
Bevin's voorstel.
voorstel. Spaak
Spaak noemde
noemde deze
dezerede
rede« «een
verenigen
een
datum in de
de geschiedenis
geschiedenis der
der wereld
wereld»
Sforza verklaarde,
verklaarde, dat
dat Italië
Italiëbereid
bereid
datum
» ;; Sforza
met alle
alle kracht
kracht aan
aandeze
dezeplannen
plannenmede
medetetewerken
werken;
Franseregering
regering
is met
; dedeFranse
was al
al van
van tetevoren
vorengeraadpleegd
geraadpleegd en
en had
hadtoegestemd
toegestemd en
enzelfs
zelfshet
hetSpanje
Spanje
was
Franco zal,
zal, als
als de
detekenen
tekenenniet
nietbedriegen,
bedriegen,uit
uitzijn
zijnisolement
isolementworden
worden
van Franco
verlost. Alleen
Alleen Zwitserland,
Zwitserland, dat
in Enrico
Enrico Celio
Celioeen
eenkatholieke
katholiekepresident
president
verlost.
dat in
van de
de Bondsraad
Bondsraad heeft
heeft gekregen,
gekregen, staat
staat op
op het
hetstandpunt
standpuntdedeouderwetse
ouderwetse
van
neutraliteit van
1940 te
te kunnen
kunnen handhaven,
handhaven, al
al wil
wilhet
heteconomisch
economisch wel
wel
neutraliteit
van vóór 1940
de Nederlandse
Nederlandse regering
regering hult
hult zich
zichininvoorzichtig
voorzichtigafwachtend
afwachtend
meedoen. En de
meedoen.
stilzwijgen. De nieuwe
nieuwe oriëntering
oriëntering behoeft
behoeft trouwens
trouwens economische
economische transtransstilzwijgen.
acties met de
de Sovjet
Sovjet niet
nietteteverhinderen,
verhinderen, want
want zowel
zowelEngeland,
Engeland, België
Belgiëenen
acties
Nederland hebben
hebben bilaterale
uitvoer met
met deze
deze
Nederland
bilaterale verdragen
verdragen omtrent
omtrent inin- en uitvoer
Unie gesloten.
gesloten. Dat neemt
neemt niet
niet weg,
weg, dat
dat Moskou
Moskou zijn best
best blijft
blijft doen
doen het
het
Unie
Marshall-plan
torpederen. Tegenover de vorming
vorming van
van een
eenWest-Europese
West-Europese
Marshall-plan te torpederen.
Unie staat reeds
tot
Unie
reeds een
een Oostelijk
Oostelijk blok
blok der
der satellietstaten,
satellietstaten, dat
dat door
door Bevin
Bevin tot
de grootste
grootste voorzichtigheid
voorzichtigheid is geadviseerd.
geadviseerd. Want,
Want, zo
zo zeide
zeidehij,
hij,« «provocaties
provocaties
van deze
deze soort
soort leiden
leidensoms
somstot
toternstige
ernstigeverwikkelingen,
verwikkelingen,waarvan
waarvanwij
wijhopen,'
hopen,
dat zij
». Deze
dat
zij vermeden
vermeden kunnen
kunnen worden
worden ».
Deze provocaties
provocaties hebben
hebben bestaan
bestaan in
in
uitlatingen
dat hij
hijover
overvoldoende
voldoendeatoombommen
atoombommen beschikt
beschikt om
om de
de
uitlatingen van Tito, dat
geallieerden
blijven, in de
de mededeling
mededeling van Dimitrof,
Dimitrof, die
die na
na een
een
geallieerden de
de baas
baas te
te blijven,
rnemen aan
bezoek
Tito het
het voo
voornemen
aan de
deopenbaarheid
openbaarheid
bezoek aan
aan Anna
Anna Pauker
Pauker en
en Tito
prijs
gaf een
eenBalkan-federatie
Balkan-federatie te
testichten
stichten« wellicht
«wellichtmet
metGriekenland
Griekenland»
prijs gaf
»
inbegrepen.
De Prawda,
Prawda, de spreekbuis
spreekbuis van Stalin
Stalin heeft
heeft de
demachtige
machtigeDimitrof
Dimitrofechter
echter
geloochenstraft.
dergelijke consolidatie
consolidatie zelfs
de vorm
vorm
geloochenstraft.Zij
Zij vindt,
vindt, dat
dat een dergelijke
zelfs in de
van
tolunie overbodig
overbodig is. Naar
Naar de
de redenen
redenen van
vandeze
dezetegenspraak
tegenspraak kan
kan
van een tolunie
men
gissen. Het kan
kan zijn,
zijn, dat
dat de
deKominform
Kominform reeds
reeds een
een voldoende,
voldoende, althans
althans
men gissen.
de Sovjet-Unie,
Sovjet-Unie, band
kan zijn,
zijn, dat
dat de
de naijver
naijver tussen
tussen
voor
voor de
band vormt;
vormt ; het
het kan
Dimitrof
een beletsel
beletsel is.
is. Ook
Ook isis het
hetmogelijk,
mogelijk, dat
dateen
eenBalkanbond,
Balkanbond,
Dimitrof en
en Tito een
zonder
niet uitgesloten,
uitgesloten, dat
dat
zonder Moskou,
Moskou, Stalin
Stalin achterdochtig
achterdochtigstemt
stemten
en het
het is niet
de
rede van
van Bevin
Bevin tot
totgrotere
groterevoorzichtigheid
voorzichtigheid maant
maant en
en het
hetverbod
verbod van
van
de rede
de
Prawda een
een politieke
politieke manoeuvre
manoeuvre is.
is. Een,
Een,volgens
volgensoud-Russisch
oud-Russischrecept,
recept,
de Prawda
kan men
men moeilijk
moeilijk zeggen
zeggen van
van
«reculer
reculerpour
pour mieux
mieuxsauter
sauter».».Dit
Dit laatste
laatste kan
de
plotselinge bereidheid
Rusland om
vrede met
met Oostenrijk
Oostenrijk te sluiten.
sluiten.
de plotselinge
bereidheid van
van Rusland
om vrede
Men
herinnert zich,
de vrede
vrede met
metOostenrijk
Oostenrijk isis afgesprongen
afgesprongen op
op de
de
Men herinnert
zich, dat
dat de
Sovjet-eisen omtrent de Duitse bezittingen in Oostenrijk. Nu heeft Moskou Sovjet-isnmrdDuebzitngOosrjk.NuheftMo
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aan de plaatsverv
plaatsvervangers
ministers van buitenlandse
buitenlandse zaken
zaken te
te Londen
Londen
angers van de ministers
een vredes-concept
vredes-concept overhandigd,
dit ongelukkig
ongelukkig land
land zou
zou
overhandigd,dat
dat de
de dood
dood van dit
betekenen. Het
voorstel bevat
concessies voor
voor Rusland,
Rusland, liefst
liefst voor
voor 50
50
betekenen.
Het voorstel
bevat concessies
jaar, van
van 2/3
2/3der
derOostenrijkse
Oostenrijkseolievelden
olievelden met
meteen
eenjaarlijkse
jaarlijkseproductie
productie
jaar,
van
450.000 ton.
ton. Verder
Verder toewijzing
toewijzing van alle
alle bezittingen
bezittingen van
van de
de DonauDonauvan 450.000
scheepvaartmaatschappij,
in de
de
scheepvaartmaatschappij,met
metinbegrip
inbegripvan
vande
de vaartuigen,
vaartuigen,die
die zich
zich in
200 millioen
millioen
satellietstaten bevinden.
bevinden. Tenslotte
satellietstaten
Tenslotte voor
voor herstelbetalingen
herstelbetalingen 200
duidelijk, dat,
om niet
niet te
te
dollars
betalen. Het
dollars binnen
binnentwee
tweejaar
jaartete betalen.
Het is
is duidelijk,
dat, om
spreken
armlastige Oostenrijk,
Oostenrijk, de
Drie op
op dit
ditonzinnig
onzinnig
spreken van
van het
het armlastige
de Grote
Grote Drie
voorstel
kunnen ingaan.
ingaan.
voorstel niet kunnen
om Duitsland
Duitsland gezamenlijk
gezamenlijk op
op de
de
Londen zijn
zijn eveneens
eveneens de
de pogingen
pogingen om
Te Londen
helpen door
door de
deobstructie
obstructie van
vanMolotof
Molotofmislukt.
mislukt.Vandaar
Vandaar dat
dat
been te helpen
been
Engeland
U.S.A. besloten
besloten hebben
hebben hun
hun zones
zones economisch
economisch tot
tot één
één
Engeland en
en de U.S.A.
geheel
maken, in afwachting
afwachting van
hetgeen de
de Sovjet
Sovjet met
met zijn
zijn zone
zone zal
zal
geheel te
te maken,
van hetgeen
ondernemen.
zijn de
de minister-presidenten
minister-presidenten der
der betrokken
betrokken staten
staten
ondernemen. Te Frankfort zijn
en deze
in Bizonia
Bizonia bijeengeroepen,
bijeengeroepen, en
deze hebben
hebben de
definanciële
financiëleeneneconomische
economische
voorstellen van
generaal Clay aanvaard.
aanvaard. Frankrijk
Frankrijk is
is buiten
buiten deze
dezeregeling
regeling
voorstellen
van generaal
gelaten,
maar is als
als heer
heer en
enmeester
meester van
vanhet
hetSaargebied
Saargebieden
enzijn
zijnproductie
productie
gelaten, maar
erkend.
poging tot ordening
ordening der
der chaotische
chaotische toestanden
toestanden in
in Bizonia
Bizonia
erkend. Ook
Ook deze
deze poging
oogvan
vanMoskou.
Moskou.Daarom
Daaromwerden,
werden, volgens
volgenshet
hetontdekte
ontdekte
is een doorn
doom in
in het
het oog
om
en gepubliceerde
gepubliceerde protocol
de communisten
communisten aan
aan het
het werk
werk gesteld
gesteld om
protocol M.,
M., de
door
stakingen en betogingen
betogingen in
in het
hetgeallieerde
geallieerde bezettingsgebied
bezettingsgebied de
deonteontedoor stakingen
vredenheid
vreemde bestuur
bestuur te
te tonen
tonenen
entegelijkertegelijkervredenheid der
der bevolking
bevolking jegens het vreemde
tijd de
de voedselnood
voedselnood door
door het
het uitblijven
uitblijven der
der transporten
transporten in
in het
hetRoergebied
Roergebied
tijd
dat niet
niet de
de
en elders
wees echter
echter uit,
uit, dat
en
elders te
te verhogen.
verhogen. Een
Een onderzoek
onderzoek wees
bezettingsautoriteiten, maar
boeren en de
de Duitse
Duitsebureaucratie
bureaucratiede
deschuld
schuld
bezettingsautoriteiten,
maar de
de boeren
vormen
heersende voedseltekort.
voedseltekort. Een groot
groot gedeelte
gedeelte der
der voedselvoedselvormen van
van het heersende
voorraden
veestapel werd
werd niet
niet ingeleverd,
ingeleverd, doch
doch vindt zijn
zijn weg
weg
voorradenen
en van
van de
de veestapel
in
de zwarte
zwarte handel.
handel. De
Devreemde
vreemdebezetters
bezetters zijn
zijnlankmoediger
lankmoediger dan
dan de
de
in de
nazi-regering in dergelijke omstandigheden zou geweest
geweest zijn.
zijn. Tenslotte
Tenslotte heeft
heeft
nazi-regering
echter generaal Clay verklaard, dat hij, wil de chaos niet nog groterechtrgnalCyvkrd,thijwlecaosngrt
worden,
stakingen in
bedrijven als het
het mijnwezen,
mijnwezen, het
het transport
transport en
en
worden, deze
deze stakingen
in bedrijven
de
fabrieken niet
langer kan
kan dulden
dulden en
en dat
dat hij,
hij,ofschoon
ofschoonongaarne
ongaarne met
met
de fabrieken
niet langer
het woord
woord ««geweld»
spelende, genoodzaakt
genoodzaakt zou
zou zijn,
zijn, desnoods
desnoods dwang
dwang
het
geweld » spelende,
meer omdat
omdat hem
hem bekend
bekend is,
is, dat
dat deze
deze
uit te
te oefenen
oefenen tot
tot gehoorzaamheid.
gehoorzaamheid. Te meer
economische
politieke bedoelingen
bedoelingen van
een ander
ander
economische manifestaties
manifestatiesmet
met politieke
van uit een
land geleid
geleid worden.
worden.
heeft in
in Januari
Januari van
van dit
dit jaar
jaar over
over twee
twee
Vertegenwoordiging heeft
De Franse Vertegenwoordiging
belangrijke zaken
eerste kwestie
kwestie was
was de
de keuze
keuze van
van
belangrijke
zaken te
te beslissen
beslissen gehad.
gehad. De
De eerste
vice-presidenten, waarvan
aangewezen opvolger
opvolger is voor
voor het
het
vice-presidenten,
waarvande
de eerste
eerste de
de aangewezen
geval,
de bejaarde
bejaarde Herriot
Herriot niet
niet ininstaat
staatzou
zouzijn
zijnhet
het
voorzitterschap
geval, dat de
voorzitterschap
waar
nemen. De
Demeerderheid
meerderheid der
der Vergadering
Vergadering vond
gevaarlijk de
de
waar te nemen.
vond het gevaarlijk
communist Jacques
Jacques Duclos
Duclos ook
ook voor
voor dit jaar
communist
jaar in
in deze
deze functie
functie te
tebestendigen.
bestendigen.
Vandaar groot
tumult. De
Dewaarnemende
waarnemende voorzitter,
voorzitter, de
de communist
communistCachin,
Cachin,
Vandaar
groot tumult.
geen andere
andere uitweg
uitweg dan
dan zijn
zijnvoorzittersstoel
voorzittersstoel teteverlaten
verlatenom
omdaardoor
daardoor
zag geen
verdere beraadslaging
75 jarige
jarige Violette,
Violette,wien
wien
verdere
beraadslaging te
te voorkomen.
voorkomen. Toen
Toen werd
werd de 75
als oudste
oudste in
in jaren
jaren het
hettijdelijk
tijdelijkvoorzitterschap
voorzitterschap toeviel,
toeviel, onder
onderhevig
hevigverzet
verzet
der communisten,
communisten, naar de
de openstaande
openstaande zetel
zetel gevoerd.
gevoerd. De
Deverwarring
verwarringwerd
werd
der
om, tot iemand
iemand het vernuftig
vernuftig idee
idee kreeg
kreeg de lichten
lichten uit
uit tete
er
minder om,
er niet minder
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draaien. De volgende dag ging het enigszins ordelijker toe en kon een
socialist tot eerste vice-voorzitter gekozen worden, de daarop volgende
was lid van de M.R.P., en de derde en vierde plaats kwamen aan twee
communisten. Het tweede geval heeft betrekking op de financiële s an ering
door de minister van financiën, René Mayer. Behalve de verschillende
verhogingen der belastingen wilde Mayer ook de franc devalueren en de
biljetten van 5000 frcs blokkeren. De waarde van de franc wordt vastgesteld
op circa 230 per dollar. Stafford Cripps heeft door een plotseling bezoek
aan de Franse ministerraad gepoogd dit besluit te voorkomen, maar de
Franse regering zag geen andere weg ter sanering dan deze en troost het
buitenland, dat er door benadeeld wordt, met verwijzing naar de toekomst,
waarin dit tijdelijk karakter door een internationaal accoord zal verdwijnen.
Tegen de blokkering der bankbiljetten van 5000 frcs. hebben de socialisten,
die tot de regering behoren, zoveel bezwaar gemaakt, dat ze gereduceerd is
tot een maatregel van drie dagen, die in staat moet stellen de bezitters
dezer biljetten te ondervragen, hoe zij aan dat geld komen, zodat Reynaud
van deze wet opmerkte : « zij levert het maximum van hindernis en het
minimum aan resultaat op ».
Geheel de wereld is onder de indruk gekomen van het plotselinge,
wreedaardige einde van de grote Indische leider, Gandhi. Een jonge Hindou
heeft de « Grote Ziel », Mahatma, om nog niet bekende redenen, verraderlijk
neergeschoten. De spot, die hem in de eerste jaren van zijn optreden als
« halfnaakte fakir » ten deel viel, is met de dag overgegaan in algemene
bewondering voor zijn « geloof, kracht, moed en nederigheid ». Paus
Pius XII heeft de grote man geprezen, die « de geestelijke leider was van
millioenen Indiërs, en die immer voor de vrede gestreden heeft ». De
Indische premier, Pandit Nehroe, had naar aanleiding van de eerste mislukte
aanslag gezegd : « Ghandi doden, zou zijn de ziel van Indië doden » en de
toekomst zal leren, welke gevolgen deze misdaad voor Hindoestan en
Pakistan zal hebben. Wat de cynicus G. B. Shaw over deze gebeurtenis
zei : « Dit bewijst, hoe gevaarlijk het is, goed te zijn », is niet meer dan
een kortzichtige paradox.

Nederland
De minister van Economische Zaken, Dr. G. Huysmans, heeft zich
wegens langdurige ongesteldheid genoodzaakt gezien zijn ontslag te vragen.
Zijn kennis van zaken, zijn werkzaamheid en zijn durf zijn boven alle
lof verheven. Wanneer zijn gezondheidstoestand weer normaal zal zijn
hetgeen we spoedig wensen zal het vaderland ongetwijfeld een beroep
doen op zijn krachten. Als opvolger trad op Dr. J. van den Brink, die
met zijn 32 jaar het record geslagen heeft van jeugdige ministers.
Dr. Beel is optimistisch uit Indië teruggekeerd. Op 4 Jan. heeft hij een
vergadering bijgewoond van vertegenwoordigers van negara's en dearah's
der volgende gebieden : Oost-Indonesië, Oost-Borneo, Groot-Dajak, WestBo rn eo, Banka, Riouw, Oost-Sumatra, West-Sumatra, West-Java en Madoera. Er werd besloten een interimregering op te richten, waarvan de
definitieve samenstelling en het bestuursapparaat een voorwerp van bespreking in de Tweede Kamer is geweest, waarop de minister van Overzeese
Gebieden op 3 Febr. een nader licht zou werpen.
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De tweede resolutie van deze bijeenkomst was de Republiek op Java
uit te nodigen zich bij deze Unie aan te sluiten. De Republiek, die hoe de
zaken, volgens de Times, ook mogen lopen, geen zes maanden in stand
kan blijven, is tenslotte voor de Goede Diensten der U.N.O. commissie
gezwicht en heeft op Zaterdag 17 Jan. een wapenstilstandsovereenkomst
gesloten. De tekst van dit verdrag bestaat uit 12 bepalingen omtrent het
staken van het vuren zelf. Dit zal gestaakt worden langs de van Mook-lijn,
er zullen gedemilitairiseerde zones worden ingesteld, waarin voorlopig de
civiele politiemacht van beide partijen orde en rust zal handhaven. Onder
toezicht van de militaire waarnemers van de C.G.D. zullen de wederzijdse
strijdkrachten op vredelievende wijze terugtrekken. De toepassing van deze
overeenkomst kan echter veertien dagen na de ondertekening verschoven
worden. Vandaar dat onze verlieslijsten nog doorgaan.
Behalve deze 12 punten zijn er nog 6 aanvullende bepalingen op 19 Jan.
ondertekend. Deze betreffen voor een deel de toekomst. Artikel 1 bepaalt :
De Nederlandse souvereiniteit blijft gehandhaafd totdat deze aan de V. St.
van :Indonesië wordt overgedragen. De status van de Republiek zal die van
een staat zijn binnen de V. St. van Indonesië. Deze zullen souverein zijn
in gelijkwaardig deelgenootschap met het Koninkrijk der Nederlanden in
een Nederlands-Indonesische Unie, aan het hoofd waarvan de Koning der
Nederlanden staat. Art. 2 : Alle staten zullen een billijke vertegenwoordiging moeten hebben in de federale raad. Art. 4 : De commissie van G.D.
kan verzocht worden het plebisciet onder haar toezicht te doen houden.
Art. 5 : De vertegenwoordiging der verschillende landen zal geschieden
volgens . het bevolkingsgetal der betreffende staten. Art. 6 : Is een staat
het niet eens met de te maken grondwet, dan kan hij een speciale verhouding kiezen tot de V. St. van Indonesië of het koninkrijk der Nederlanden. Vlak daarna verklaarde de Republiek, dat, volgens hetgeen haar
op 13 Jan. door het Amerikaanse lid der C.G.D. Graham was verzekerd te Kalioerang en als « concepties en verduidelijkingen » was
opgetekend, haar souvereiniteit de jure intact was gebleven, en dat zij
zou kunnen beschikken over eigen weermacht, eigen financiën en eigen
buitenlandse betrekkingen. Zij had dan ook daags vóór 17 Jan. een
zelfstandig verdrag met Egypte gesloten. De Nederlandse delegatie was
hierover pijnlijk verast, toen zij eerst op 20 Jan. kennis kreeg van deze
interpretatie. Paul v an Zeeland wist van niets, de Amerikaan is ontslagen
en =de heer Herremans, plaatsvervangend voorzitter der C.G.D. reisde naar
Djokja om de « misverstanden » op te helderen en keerde verheugd naar
Batavia. terug : « Alles is nu O.K. ». De bevestiging van deze woorden
geschiedde door een communiqué der Republikeinse regering, dat zij de
zes punten geheel en onvoorwaardelijk aanvaardt. Maar zij behoudt zich
het recht voor « op enig punt commentaar te leveren of enigerlei kwestie
op te werpen, die met de punten samenhangt ».
Intussen was het kabinet-S j grif oeddin afgetreden en vervangen door dat
van Hatta, dat voorlopig een presidentieel zakenkabinet zal zijn, totdat
een verantwoordelijk ministerieel kabinet kan worden gevormd. Hatta stelt
zich het volgende program : voortzetting van de onderhandelingen op de
« Renville » op basis van de bereikte grondbeginselen, bespoediging van
de vorming van de V. St. van Indonesië, rationalisatie en opbouw.
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Welke grondbeginselen nu echter bereikt zijn, is nog niet duidelijk.
Want de mededeling van Moh. Hatta, dat hij de zes punten « onvoorwaardelijk » aanvaardt, gaat vergezeld van het commentaar, dat de republiek zich houdt aan de verduidelijkingen van de commissie zelf, die,
volgens de zg. « notulen » van Kalioerang, in vijf punten zijn samengevat.
En « Merdeka » bevestigt deze zienswijze, door steunend op wat Graham
gezegd heeft : « You are what you are », te verzekeren, dat de status van
de Republiek blijft, wat zij thans is. Aldus is er, ondanks de 23 punten
samen, niets veranderd en zijn we niet veel verder gekomen. Met recht
kon dan ook Soekarno verklaren : « De overeenkomst is voor het ogenblik
nadelig, maar zij opent toch voor de republiek perspectieven, die voordelig
kunnen zijn ». Zoals Romme Linggadjatti heeft aangekleed, zo heeft Graham het « Renville-verdrag » opgesierd.
Een ander misverstand had op Madoera plaats, waar de recumba reeds
vØr de vastgestelde tijd een plebisciet deed houden, waarvan de uislag
was : geen inlijving in de republiek, maar zelfstandige negara. Men zal
dit over zes maanden en binnen een jaar moeten overdoen !
K.J.D.
België

In de loop van zijn reis naar Nederland heeft de Belgische premier in
een zeer opmerkelijke rede, de 13 Januari te den Haag uitgesproken,
gewezen op de noodzakelijkheid van onderling begrip en solidariteit op
internationaal gebied. « Thans worden in die zin slechts twee pogingen
gedaan, zei hij : Benelux en het Plan Marshall. » De 23 Januari had hij
een derde poging in die richting kunnen aanwijzen : het aanbod door
Bevin, in zijn rede voor het Lagerhuis, aan de landen die deel uitmaken
van de Benelux-groep om een verdrag te sluiten ter aanvulling van datgene,
dat in Maart 1947 te Duinkerken tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is
ondertekend.
De geest waarin Frankrijk zich bij het Engels voorstel aansluit, komt
duidelijk naar voren in een artikel van Edouard Herriot voor het Amerikaans tijdschrift, The Rotarian : « Benelux est appelé à être une des grandes
puissances économiques et commercantes non seulement de l'Europe mais
du monde, et s'il ne semble pas destiné à retrouver dans le domaine
politique la signification qu'ont eue les Pays-Bas avant 1830, il pourrait
dans le domaine économique, opposer à l'expansion Française un obstacle
comparable... La création même de Benelux, ses avantages, la menace
commerciale qu'il représente ne peuvent, semble-t-il en tous cas, que nous
inciter à nous rapprocher de ce groupe et à chercher à nous y intégrer. »
Het is dan ook te begrijpen, dat de heer Spaak, in een persconferentie te
den Haag de 14 Januari, waarschuwde, dat de economische eenheid tussen
de landen die deel uitmaken van de Benelux-groep, eerst tot stand moest
worden gebracht, vooraleer te denken aan de uitbreiding van Benelux.
Dat de eenheid niet zonder moeite te verwezenlijken is, bleek intussen
tijdens te conferentie van de Kleine Drie te Luxemburg, op het einde van
de maand, waar Nederland slechts schoorvoetend aan België en Luxemburg,
enkel wat de scheepvaart betreft, een aantal concessies deed.
Opdat Benelux evenwel een aantrekkingskracht kan blijven uitoefenen
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op de West-Europese landen, en zich aldus tot een centrum v an christalisering in Europa kan ontwikkelen, is het onontbeerlijk, dat elk v an de
landen die er deel van uitmaken, de structuur-hervormingen doorvoeren,
die beantwoorden aan de economische noodzakelijkheid en de sociale verzuchtingen van deze tijd.
Het uitblijven in België van een oplossing voor drie grote problemen,
verhindert een eensgezinde inspanning in de aangeduide richting. Die
problemen zijn : het philosophisch probleem, het grondwettelijk probleem
en het probleem van de repressie.
Sinds het einde van de 18e eeuw zijn de onderlinge verhoudingen van
de partijen bepaald door het standpunt, dat zij innemen ten opzichte van
de Kerk. Elke partij was op de eerste plaats ofwel anticlericaal ofwel
clericaal. In de loop van de 19e eeuw en nu nog kwam in het
onderwijs die tegenstelling het scherpst tot uiting ; het heeft er alle schijn
van, dat het in de 20e eeuw de volksgezondheid zal zijn, die de intolerantie
weer doet opleven. De moedwil die de Socialisten thans aan de dag leggen
met betrekking tot het Vrij Technisch Onderwijs, alsook de wijze waarop
de C.V.P.-minister voor Volksgezondheid en Gezin wordt tegengewerkt door
de Socialistische Minister voor Arbeid en Sociale Voorzorg, laten de mening
niet toe, dat de Linksen binnen een afzienbare tijd zullen te vinden zijn
voor een pluralistische ordening van het Onderwijs en van het Maatschappelijk Dienstbetoon zoals die wordt voorgestaan door de Christelijke
Volkspari j .
Het is aan de grootmoedigheid van Z.M. de Koning te danken, dat het
Grondwettelijk probleem, na de Kamerzitting van de 10e December 1947,
niet hopeloos verstard is. De Koning heeft immers in een boodschap aan
de Eerste Minister akte verleend van de verklaringen in het Parlement
afgelegd en van de overtuiging van de regering, dat zijn eer ongeschonden
is ; hij heeft daarenboven geschreven, dat de besprekingen welke begonnen
waren als gevolg van de brief van de Heer Spaak, konden worden voortgezet. Daarop heeft de Heer Spaak besloten, met instemming van de
Ministerraad (9 Januari 1948) , zich rechtstreeks in betrekking te stellen
met de Koning. Dit gebeurde op een vrij geheimzinnige wijze en met een
verrassende spoed te Pregny, de Zondag 18 Januari, daags voor het vertrek
van de Koning naar Amerika. Het is de eerste keer sedert Juli 1945, dat
de Koning het hoofd van zijn regering ontmoet ! De Heer Spaak zal de
Koning opnieuw ontmoeten na diens terugkeer uit Amerika. Aan het bevel,
dat aan de Ministers van België in de vreemde gegeven werd de Koning
bij zijn doortocht te begroeten, aan de wijze waarop de Heer Spaak het
hoofd wist te bieden aan de Jacobijnen van de Algemene Raad van de
B.S.P., de 26e Januari, zonder afgekeurd te worden, alsook aan de toon
van de verklaringen, die in verschillende omstandigheden door de leidende
instanties van de C.V.P. in de loop van de laatste weken werden afgelegd,
kan men de vorderingen meten die in de koningskwestie gemaakt zijn.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze maand twee belangrijke wetsontwerpen goedgekeurd ; het een op de epuratie in zake burgertrouw, dat de beruchte besluitwet van 19 September 1945 zal vervangen ;
het tweede, dat de opheffing van de staat van oorlog mogelijk moet maken
door de besnoeiïng, de wijziging of de bevestiging van de besluitwetten
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of bepalingen, die met het lot van de staat van oorlog verbonden zijn.
Zodoende werd eindelijk de bron drooggelegd van een noodlottige uitzonderingswetgeving. De tijd is aldus ook aangebroken, waar zonder verder
uitstel een politiek moet worden ingeluid, die de schadelijke gevolgen zal
wegwerken van de gemelde uitzonderingswetgeving, meer bepaald daar,
waar zij een dikwijls onoordeelkundige reactie is geweest op het verraad
en het incivisme. De repressie dient uit de handen geslagen te worden
het zijn dikwijls
van de parvenus der vaderlandsliefde en van degenen
dezelfde
die zich laten leiden door uitheemse princiepen. Met christelijke
liefde
dit is geen kunstmatige mist, waarin goed met kwaad verwisseld
wordt
behoort het probleem opnieuw gesteld ee worden ten einde de
kanker ener vreemde en vijandige gemeenschap in het Staatslichaam te
resorberen. Het is wel de vraag of een Minister voor Justitie, die geen
vaste koers neemt maar zich her- en derwaarts laat voortdrijven naar
gelang van de perscampagnes, de straatmanifestaties en de communistische
chantage, wel de aangewezen persoon is om zulk een Nationale Politiek
in te luiden.
Zolang die onopgeloste problemen de politieke atmospheer blijven verpesten, zullen de structuurhervormingen noch met de gewenste beslistheid,
noch met het noodzakelijk vertrouwen aangepakt worden. Toch werden er
reeds uitslagen geboekt zowel wat de industrie, als wat de handel en de
landbouw betreft. Op Woensdag 7 Januari werd in de bevoegde Kamercommissie de discussie ingezet over het Wetsontwerp van de 3e December
1947 houdende organisatie van de economie. De Heren Anseele, De Schrijver en Liebaert, woordvoerders respectievelijk van de Socialistische Partij,
van de Volkspartij en van de Liberale Partij, verklaarden, dat ze met de
grote lijnen van het ontwerp van wet instemden. De discussie is sindsdien
evenwel blijven steken bij de bevoegdheid, die toegekend wordt aan de
ondernemingsraden. De positie van de C.V.P. was intussen aanzienlijk versterkt ten gevolge van het akkoord, dat bereikt was tussen de Christelijke
Syndicaten en de katholieke Patroons, terwijl het Vlaams Economisch
Verbond van zijn kant, afbrekende met de democratische traditie van de
Vlaamse Beweging, een afwijzende houding had aangenomen. Verder werden
verschillende wetsvoorstellen van economische aard aan de Kamers voorgelegd of er door behandeld. Hieronder stippen we een ontwerp aan
betreffende de grootwarenhuizen, een over de handelseigendom, een ander
door Mr Schot (C.V.P.) betreffende een door de middenstand verlangde
vermindering van de overdrachttaxe. Een wijziging van de pachtwetgeving,
door de Senaat gewijzigd, zal opnieuw aan de Tweede Kamer moeten
worden voorgelegd. Tenslotte vermelden we een degelijk ontwerp van wet
« tot instelling van een voorkeurrecht tot aankoop van bedri j f sonroerende
goederen voor land- en tuinbouw bestemd », ingediend door volksvertegenwoordiger Albert De Clercq, die alleen naar het schijnt een juist inzich t
heeft in de huidige landbouwproblemen en de nodige fantasie om er ee n
oplossing voor te vinden.
.

.
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Boekbespreking
GODSDIENST EN ASCESE
Mag. Dr P. POLMAN O.F.M., Godsdienst in de Gouden Eeuw. Nr 1
uit de serie Batavia Sacra. —
Het Spectrum, Utrecht, Brussel,
1947, 95 blz. geill., geb., f. 4.25.
In twee hoofdstukken behandelt de
kenner dezer tijd het leven van het
Protestantse en het Katholieke deel
der Noord Ned. bevolking. Zinspelend
noemt hij deze resp. de Zegevierende
en de Lijdende Kerk. En dit heeft hij
in 77 blz. tekst zo meesterlijk gedaan, dat ik het boekje wil noemen
voor de met deze stof reeds vertrouwde lezer een stevige «novelle»,
voor de beginneling een tot grootse
ondernemingen inspirerende inleiding, en voor de gevorderde student
een wijds boven de feiten uitwiekende belevenis-repetitie. Een 28-tal afbeeldingen illustreren de tekst.
Dit boekje is een zeer gelukkig begin van deze nieuwe serie, die als
een Encyclopaedie in Monographieën
van onze kerkgeschiedenis wordt.
Ch. de Meulder S.J.
Albert KUYLE, In excelcis. --- De
Koepel, Nijmegen, 1947, 289 blz.,
ing. f. 2.90.
Een bundel heiligenlevens, kort en
levendig. Waar overvloed van stof
aanwezig is, weet de schrijver het
juiste en sprekendste, het meest
typerende en eigene van de betreff ende heilige te kiezen ; waar de gegevens schaars zijn, vermag hij toch
een gestalte te scheppen, vol leven
ons nabij. Er zijn er onder deze heilige schetsen, waar de legende volop
benut is, anderen waar met zuivere
en juiste greep uit de historie gekozen is. Met kunstvaardige hand
is een rijke afwisseling geschapen ;
een reeks voorbeelden-ten-goede,
sprankelend en tintelend en belangrijk voor ieder.
Joh. H.

Katholiek Archief. Verschijnt wekelijks ; uitgave van het landelijk
secretariaat der Katholieke Actie
in Nederland. Hoofdredactie :
Mr Dr C. Ch. A. van Haren. —
Voor Nederland : Redactie-adres
Lange Vijverberg 16 Den Haag,
administratie-adres Postbus 2
Heemstede. Voor België : Redactie- en administratie-adres « Geloofsverdediging » Ploegstraat
23 Antwerpen. -- Abonnementsprijs f. 20.— per jaar.
.

Einde Februari 1948 heeft Katholiek Archief zijn tweede jaargang besloten. De eerste jaargang heeft niet
geheel aan de redelijke verwachtingen beantwoord, hetgeen ook voor
een groot deel op rekening van het
moeilijke contact met het buitenland
geplaatst moet worden. Op het
ogenblik echter heeft de redactie
haar draai gevonden, zodat het Katholiek Archief tot een --- vergeef
ons hier de cliché -- ware goudmijn
is geworden. Iedere week verschijnen
tien bladzijden van kwarto-formaat,
verdeeld in twee kolommen en klein
bedrukt ; viermaal per jaar worden
indices gegeven, want in een archief
moet men onmiddellijk iets kunnen
vinden. De inhoud beweegt zich door
geheel het katholieke leven van binnen- en buitenland, waarvan het de
belangrijke en wetenswaardige momenten vastlegt. Niet alleen beperkt
het zich tot documentatie in de technische zin van het woord maar geeft
ook samenvattingen van de meest
belangrijke publicaties uit de katholieke wereldliteratuur. Gaarne gaven
wij hier een reeks van voorbeelden
maar dit is ondoenlijk -- hetgeen een
goede noot voor de inhoud is — want
de bespreking van één enkel nummer
zou reeds te uitgebreid worden voor
een recensie. Wij kunnen niet beter
doen dan iedereen aan te raden eens
een proefnummer aan te vragen en
bij een abonné de tweede jaargang
door te bladeren.
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Het Katholiek Archief is niet bedoeld om eenmaal te lezen maar het
wil de vindplaats zijn van alles, wat
men op katholiek gebied, zo ruim
mogelijk genomen, wenst te weten.
Voor dagbladen, schrijvers, sprekers
en vergaderingen is het dus onontbeerlijk. De journalisten weten het
reeds volop te waarderen, want zij
putten er voortdurend uit. Iedere pastoor en kapelaan moet een abonnement bezitten, want hij wenst toch
op de hoogte te zijn van de Kerk,
wiens bedienaar en prediker hij is.
Neemt men echter het Katholiek
Archief, dan overziet men geheel de
wereld en is altijd actueel in denken
en spreken. Doch ook zijn zeer vele
leken verplicht een abonnement te
nemen ; nog altijd is waar, dat de
leek te weinig op de hoogte is van
de katholieke wereldbeschouwing :
door het archief echter ontvangt men
een grote liefde en bewondering voor
het Katholicisme en men neemt toe
in de ware wijsheid. Ook niet-katholieken kunnen zich hier het best
oriënteren in het katholicisme, terwijl vele openbare instellingen, willen zij van de tegenwoordige wereld
op de hoogte blijven, het in hun bibliotheek of bureau's moeten bezitten. In het begin moet men echter
even wennen aan de opzet, want het
wil en mag niet een gewoon tijdschrift zijn. Is men er eenmaal vertrouwd mede geraakt, dan kan men
er niet meer buiten. Wie een voorbeeld van echt werk van Katholieke
Actie wil kennen, vindt het alhier in
de beste vorm van wereldapostolaat.
H.S.
Ø. WITTEMAN, Karaktervorming.
Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis, Tilburg. 126 blz.
(Opvoedkundige Brochurenreeks:
nummer 131) , geb. f. 2.-.
Een degelijk werkje over de katholieke deugdenleer, geschreven voor
onderwijzers. Beknopt wordt ons
« bovennatuurlijk organisme » behandeld en een inzicht gegeven in de
goddelijke en kardinale deugden. Dit
geschiedt in 247 vragen en antwoorden, welke vorm van behandelen wel
didactische voordelen biedt, maar het
geheel wel erg in stukjes snijdt, zodat veel van de aantrekkelijkheid,
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die in de behandeling van deze prachtige stof behoorde te liggen, verloren is gegaan. Dit is trouwens niet
alleen aan de vorm te wijten, maar
ook aan de inhoud, die natuur en
bovennatuur soms wel wat te veel
isoleert en de paulinische bezieling
mist. Men vraagt zich af, of dit
werkje behalve kennis van, ook liefde
tot het geloof brengt. En dat zal
toch wel de bedoeling zijn van een
katholieke opvoeding.
J. de R.
P. Hieronymus RONGEN O.C.R., De
Katholieke Man ; De Katholieke
Moeder ; De Katholieke Jongeman : Het Katholieke Meisje, in
de opgang naar God. Linssen &
Derkx, Venlo, (resp. 672, 724,
623 en 673 bldz.) .
Pater Rongen is in deze kerkboeken wel ver beneden de pittige
stijl van «Gesprekken met Christus)
gebleven. Dat is jammer, want zeker
bestaat er behoefte aan goede kerkboeken, die boven de gewone «kerkboekenstijl » uitkomen. Dat doen deze
niet. Zowel uitgave als inhoud lijken
ons weinig geschikt de moderne
mensen -- vooral jonge mensen te pakken. Daar komt nog bij, dat
de zoetelijke illustraties, die als titelblad dienen, deze ongeschiktheid onderstrepen.
De schrijver verdeelt zijn werkjes
steeds in twee delen, waarvan het
eerste deel een theoretische verhandeling is, die verschilt voor de diverse groepen. Dit heeft als nadeel,
dat de lezers deze eerste helft slechts
één- of tweemaal zullen lezen, en dus
op de tweede helft spoediger uitgebeden zullen zijn, dan wanneer de
theorie in gebedsvorm was geplaatst.
Temeer omdat de gebeden niet zo
heel sterk zijn -- en vreemd voor
een monnik -- niet bepaald doordrenkt van de sfeer onzer liturgische
gebeden. De litanieën tot de H. Broeder Koenraad, de H. Apollonia enz.,
hoe schoon ook, hadden gerust vervangen mogen worden door vele van
deze.
J. de R.
Prof. Dr Klaas STEUR pr., Liefdesstreven (207 bldz.) , Liefdesleven
(171 bldz.) , Paul Brand, Bussum, Per stuk geb. f. 3.-
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hij in zijn opzet geslaagd. «Er bestaat
grote behoefte aan een volledig wetenschappelijk werk over dit onderwerp. Dit boekje is dat niet. Het
enige, wat ik heb geprobeerd, is de
gebeurtenissen, die een romanschrijver van belang schijnen, uit te kiezen » (blz. VIII) .
Bovendien is zijn boek « het meest
passende gedenkschrift » aan Father
Martin d'Arcy S.J., toen rector van
Campion Hull, na zijn bekering. Zijn
waardering van het nieuwgevonden
geloof is daarom wat te oppervlakkig, te weinig genuanceerd ook zijn
enthousiaste bewondering voor de
Sociëteit. Het resultaat is een zeer
sympathieke schets van deze geleerde Jezuiet, bekeerling en martelaar.
Moge de Nederlandse vertaling, —
niet geheel zonder feilen -- bijdragen
tot eenzelfde overtuiging en verdediging van ons H. Geloof door velen.
J.P.M., S.J.
Marie KOENEN, Leg aan de wapenrusting Gods. Het leven van
St Lambertus, Bisschop van
Maastricht 636-709. — De Kinkhoren. Desclée De Brouwer, Amsterdam-Brussel, 1946, 174 blz.
Een boek dat zijn plaats verdient
in iedere bibliotheek. In deze Lambertus-biografie voert de schrijfster ons terug naar de wereld van
« De Kleine Koning ». Marie Koenen's
literair meesterschap en evocatievermogen moeten niet meer verkondigd
worden. De geromanceerde voorstelling van deze biografie put haar gegevens niet uit de phantasie, maar
uit een nauwkeurige geschiedsvorsing, zij dient alleen om het boek
boeiender en levendiger te maken,
aangepast aan alle lezerskringen. En
het werd inderdaad een boeiende
roman, één van de beste volksheiligenlevens die de moderne hagiographie bezit, een krachtig en gaaf boek
in zijn sobere maar suggestieve eenvoud.
A. Deblaere
Dr Alb. ZWART, O.S. Cr., Heidensche en Christelijke mysteriën.
De theologische grondslagen der
mysteriënliturgie. — « Catholica », VI-1, De Kinkhoren, Brugge, 1947, 184 blz., ingen. Fr. 100,
geb. Fr. 135.
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Schr. stelt zich tot doel aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen de
liturgische mysterieleer, zoals ze
vooral door Dom Casel, van de Benedictijnenabdij te Maria-Laach,
wordt voorgestaan. Wel wat simplistisch, vat hij zelf zijn betoog samen in de weerlegging van een syllogisme. De maior bestaat uit de
bepaling van « mysterie », die Casel
uit de beschouwing van de heidense
mysteries afleidt : « Het mysterium
is een heilige kultuele handeling,
waarin een soteriologisch gebeuren
onder een ritus tegenwoordig wordt;
doordat de kultusgemeente dezen
ritus voltrekt, neemt zij aan de heilsdaad deel en verwerft zich daardoor
het heil » (blz. 10) . Welnu, alzo de
minor, « de traditie leert dat het
aldus bepaalde in den christelijken
eeredienst aanwezig is. Derhalve
etc. » (t. a. p.) .
Het eerste deel van het boek is
aan het onderzoek van de maior gewijd. Schr. vat bondig samen wat
we tegenwoordig weten over de mysteriën van Eleusis, Dionysios, Isis en
Mithras, om te besluiten dat Casel
« het heidendom door een christelijken bril beziet » (blz. 72) en dat zijn
bepaling van mysterium niet strookt
met de werkelijkheid. Dan komt de
minor aan de beurt. We kunnen niet
ingaan op de details van de soms
wat summiere weerlegging. Het
meest waardevol lijkt ons de verruiming van het begrip «sacrament»,
die Schr. van Casel meent te mogen
overnemen (blz. 125-142) , en die hij
samenvat in volgende bepaling, die
voorzeker de aandacht der theologen
verdient : « Een heilige cultuele (k
is c geworden) handeling of ritus,
die een soteriologisch gebeuren van
Christus betekent, het, krachtens die
betekening, in ons bewerkt en ons
daardoor in staat stelt het ook in ons
zedelijk leven tot werkelijkheid te
maken tot meerdere eer van God »
(blz. 135) .
E. Druwé S.J.
F. LELOTTE S.J., La solution du
problème de la vie, Synthèse du
Catholicisme, 5 cahiers : Devant le problème, De la création
à la Rédemption, De la Rédemption jusqu'à nous, L'homme selon Dieu, Problèmes sociaux.

--

654

BOEKBESPREKING
Casterman, Parijs-Doornik, 1947,
72, 72, 80, 72, 88 blz.

S. wil gelovigen en ongelovigen de
waarde laten zien (niet « bewijzen »,
zegt hij uitdrukkelijk) van de katholieke synthese in antwoord op de
levensvragen. Hiermee sluit hij aan
bij de hedendaagse apologetische
methode, die de roeping tot het goddelijk leven voorstelt als de enig
mogelijke ontplooiing van waar humanisme. S. doet het op onderhoudende wijze met de rijke keuze aan
citaten, die wij van de directeur van
Foyer Notre-Dame konden verwachten. Overvloedige bibliographie zal
de lezer wellicht tot het besef brengen, dat de godsdienstlessen van zijn
jeugd slechts een eerste contact waren, die door verdere studie en beleving langzaam moet rijpen tot
schone levenssynthese. - Enkele opmerkingen. Wordt de « gloria Dei »
in het goddelijk plan (II, blz. 1-6)
wel genoeg in het licht gesteld ?
Waar gesproken wordt over « la
création du monde d'après la Bible »
(II, blz. 13-14) mocht men zich niet
beperken tot Genesis I, vooral waar
men verder terloops spreekt over
« un double récit » (blz. 24) . De bepaling van het mirakel in engere zin
als « toute intervention divine en
contradiction avec les lois naturelles»,
zal wellicht niet iedereen bevredigen
(II, blz. 49) . Ook volgende formulering niet : « Le Corps du Christ,
recu en communion, devient le SaintSacrement... le signe sensible dont
Dieu se sert pour augmenter la gra,ce
en nous » (IV, blz. 21) . Over het algemeen treft ons, hoe de streving
naar vereniging met God meer gezien wordt als een streven van de
natuur, dan als het persoonlijk verlangen naar ontmoeting met God ;
de leer over de genade, over de
Sacramenten en over de Kerk, in dit
perspektief gezien, zouden wellicht
het zoeken van de godsdienstige
mens meer tegemoet komen. -- Om
praktisch te besluiten : ook de godsdienstleraren en de leiders van godsdienstige studiekringen zullen deze
5 cahiers met vrucht raadplegen om
hun levenssynthese concreet en levendig voor te stellen.
J. Cauwe

Eleanor SHIPLEY DUCKETT, Anglo-Saxon Saints and Scholars.
-- Macmillan and Co, New
York-London, 1947, 488 blz.
Over een vroeger boek van Dr
Duckett « The gateway of the middle
ages » werd geschreven, dat het een
even grote waarde bezat voor de wetenschappelijken als voor den algemeen ontwikkelden lezer, en de bekwaamheid bewees van de schrijfster
als geleerde en als aangename en
boeiende verhaalster. Gelijk zij daar
een levendig beeld weet te ontwerpen
van de zesde Christelijke Eeuw, zo
biedt zij ons in het huidige boek, dat
enigszins als een vervolg op het eerste mag gelden, een treffende schildering van de Angelsaksische beschaving in de VII en VIII eeuw, die
zo vruchtbaar waren voor de wederopleving van geloof en cultuur in
het ganse Westen. Aldhelm van Malmesbury, Wilfrid van York, Beda van
Jarrow en Winfrid-Bonifatius, twee
stille geleerden en twee mannen van
de daad, zijn de hoofdfiguren waarom het ganse leven van die tijden
zich beweegt.
De geschiedenis wordt ons meegedeeld onder den vorm van een
verhaal, nu gemoedelijk verteld, dan
poëtisch en dramatisch uitgebeeld,
natuurlijk als een echt voorgedragen
vertelling, waar de verhaler hier en
daar een ogenblik het verhaal onderbreekt om de vragen, die hij in
de ogen van zijn toehoorder leest, te
beantwoorden. Wat dit werk hoogst
aantrekkelijk maakt, is de diepe
sympathie van de schrijfster voor
haar onderwerp en haar personen,
haar aanvoelen van het christelijk
leven van dien tijd. Op haar kan
men de woorden van den ouden dichter toepassen : « omne tulit punctum
qui miscuit utile dulci ».
A. De Bil S.J.
P. Raphaël Van GERVEN O.F.M.,
De wereldlijke macht van den
Paus volgens Augustinus Triumphus. - Standaard-boekhandel,
Antwerpen, Dekker en van de
Vegt, Nijmegen, 1947, 163 blz.,
Fr. 150.
In dit werk heeft Schr. definitief
afgebroken met de reeds jaren aangenomen gedachte, dat Augustinus
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Triumphus een vurig verdediger was
van de rechtstreekse macht van den
Paus en van de Kerk. Na de scherpe
en schrandere ontleding van het
hoofdwerk « Summa de ecclesiastica
potestate », komt Schr. tot het besluit dat, evenals de eenheid en orde
in de wereld en de kerk, de jurisdictiemacht één is in het mystiek
lichaam van Christus en die jurisdictiemacht is de opperste macht van
den paus. Maar Triumphus stelt
nogal enkele beperkingen vast, van
de met zoveel klem voorgestane universele macht van den paus op alle
gebied. Op tijdelijk gebied immers
bezit de paus wel de jurisdictio, niet
echter de executio, en tenslotte erkent Triumphus feitelijk de onafhankelijkheid van de wereldlijke vorsten op dit tijdelijk gebied. E. Van
Gerven heeft een mooi en degelijk
werk geleverd : hij werpt een nieuw
licht op de leer over de verhouding
van Kerk en Staat in de Middeleeuwen en hij heeft het boeiend geschreven.
A. Darquennes
Dom E. DEKKERS O.S.B., Tertullianus en de geschiedenis der Liturgie. -- Catholica, De Kinkhoren,
Desclée de Brouwer,
Brugge, 1947, 285 blz., ing Fr.
235, geb. Fr. 275.
Het is voor de recensent een ongewoon groot genoegen, werken als
deze in handen te nemen en zich
hierdoor te overtuigen, hoe ook onze
Nederlandse taal het werktuig van
een in alle opzichten degelijke en
wetenschappelijke arbeid kan zijn.
De schrijver zegt wel in alle bescheidenheid in zijn « Woord vooraf » dat
hij door dit boek geen nieuwe inzichten en oplossingen heeft beoogd.
Doch « het bijeenvoegen van wat anderen vonden », dat hij tot zijn eigenlijk doel stelt, geschiedt hier met
zulk een meesterschap en helderheid,
dat deze verdienste alleen reeds zou
volstaan om van dit boek een eerste
rangs werk te maken. Het wil ons
echter voorkomen, dat de auteur,
dank aan zijn bevoegdheid en belezenheid, daarenboven op menige
plaats nieuwe vergezichten openstelt
en daardoor aan de geschiedenis der
liturgie in onze allereerste eeuwen
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zeer grote diensten bewijst. Door
nog meerdere, even degelijke monografieën van dezelfde aard over
Cyprianus b.v., Augustinus, enz., zal
de geschiedenis werkelijk aanmerkekelijk kunnen verrijkt worden. Vermelden we ook nog het Latijns summarium, en de zeer zorgvuldige opgestelde registers, die het raadplegen
ten zeerste zullen vergemakkelijken.
Dr J. De Munter

Hans ZBINDEN, DeCrisis der hedendaagse Moraal. Uit het Duits
vertaald door Dr J. A. Schroeder.
BiblioDe Wetenschappelijke
theek. -- Pantheon, Antwerpen,
L. J. Veen, Amsterdam, 148 pp..
1946.
Het minderwaardige van deze
studie heeft ons pijnlijk verrast, omdat zij zo sterk afsteekt in de serie
merkwaardige werken die Pantheon
en Veen reeds hebben uitgegeven. Wij
beklagen ons Nederlands lezend publiek, indien dit boek succes zou
kennen. Schrijver, met een zelfzekerheid die wij alleen bij oppervlakkige
geesten vinden, wil zijn opvatting
over de moraal stellen tegenover die
van de Verlichting, het Christendom
en het Boedhisme. « Volgens Locke
en de moraal der Verlichting en het
utilarisme is de maatstaf van de morele waarden de grootst mogelijke
nuttigheid en bevrediging van den
lust. Het Christendom ziet in de
Verlossing van den mens van de
zonde, het Boedhisme in de overwinning van het leed het doel der
moraal. Tegenover deze leringen der
moraal wordt hier de volmaking, in
den zin van de toenemende verrijking
en harmonisering van krachten, als
het leidende doel van menselijke
handel en waardeschatting gesteld. »
Het ergste van al is nog, dat Zbinden
de vele en ingewikkelde problemen,
die de moraal te doorworstelen heeft,
niet eens schijnt te vermoeden. Wij
achten het nutteloos verder over dit
boek uit te weiden, voegen wij er
alleen nog aan toe, dat de vertaling
zo erbarmelijk is dat men dikwijls
te vergeefs zoeken gaat naar een
correcte grammaticale zinsconstructie.
B. Boeyckens
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Joseph MASSON S.J., Missionnaires
beiges sous l'ancien régime (15001800) , Tome I Ceux qui versèrent
leur sang. — Musaeum Lessignum. -- Section Missiologique
nr 28, L'Edition Universelle,
Brussel, 1947, 183 blz., Fr. '75.
Voor wie reeds vroegere publicaties van P.M. las, is de naam van
den auteur een waarborg voor de
degelijkheid van dit boek. Schr. verwittigt van het begin af, dat er hier
geen « roman 20 gebouwd wordt ;
trouwens de feiten op zich zelf, vooral voor sommige onder de besproken
personen, zijn heel wat interressanter dan 't geen men zou kunnen broderen. P.M. is aan de bronnen gaan
putten en heeft er uit gehaald al
wat er uit te halen was, maar ook
niets meer. Daarom zal dit boek misschien te nuchter voorkomen aan
sommigen, die onbewust meer vragen aan den geschiedschrijver en zijn
bronnen, dan ze geven kunnen.
Met het twaalftal missionarissen,
die hier besproken worden, komen
we op alle grote missieterreinen :
Japan en China, Congo, Zuid-Amerika, Oceanië. We staan verwonderd,
dat streken, die wij nog onbekend
waanden tot voor enkele decennia of
die we leerden kennen door oorlogsoperaties gedurende de jaren 1940-45,
door eigen landgenoten doorkruist
werden, gekend waren, reeds drie
honderd jaren geleden. Welke expansiekracht, welk dynamisme zat er
toen in onze mensen, in onze missionarissen, die we hier beter leren
begrijpen, omdat we ze uitgebeeld
zien in hun werkkader.
Dat al hetgeen in deze korte
schetsen verteld wordt, degelijk
verantwoord is, blijkt ook nog uit
de bibliografie, aangegeven na elke
schets.

A.C.
Dr K. STEUR, (liturgisch gedeelte) ,
Drs J.A.E. Van DODEWAARD,
(exegetisch gedeelte) , Dr A.I.M.
KAT, (liturgisch gedeelte) ,
Kerstmis - Pasen - Pinksteren.
-- 3 dln., Romen en Zonen, Maaseik, (Paul Brand, Bussum) ,
1946-1947, 200, 320, 240 bldz.,
vollinnenband, Fr. 160 per deel.
Dit werk vormt « een trilogie,

welke de grote feesten van het kerkelijk jaar dogmatisch, exegetisch
en liturgisch wil belichten ». Rond
de drie historische fasen van het leven der Kerk, Menswording, Verlossing en heiliging, worden de voornaamste geloofswaarheden gegroepeerd, en de belangrijkste Schriftuurteksten daaromtrent gecommenteerd;
ten slotte wordt de groei en de betekenis aangetoond van den eredienst
die de H. Kerk er om heeft ontwikkeld. Aldus krijgt het een sterk
synthetisch karakter. Het is zeer
leerzaam te zien welk een eenheid
en organisch verband er ligt tussen
de gebeurtenissen der Verlossing, de
ontwikkeling van de katholieke geloofsleer en het officieel gebedsleven
der Kerk. Daarom vraagt men zich
af of het niet beter ware geweest
het exegetisch commentaar te plaatsen v6ór het dogmatisch deel ; dan
had men den normalen ontwikkelingsgang der feiten gevolgd.
De commentaren zijn voortreffelijk en wetenschappelijk verantwoord,
zonder te technisch te worden. Meer
dan eens geven de schrijvers verschillende theorieën of interpretaties
van teksten en gebruiken, die ook
voor niet-specialisten interessant
kunnen zijn. Citaten uit katholieke
schrijvers als Dante, Vondel, Gezelle,
Newman, maken den uitleg veel aantrekkelijker.

I. de la Potterie
Kan. Jean VIEUJEAN, Leven naar
den geest, vertaald door Achiel
Leysen, pr. -- De Kinkhoren,
Brugge, 1946, 104 blz. ingen. Fr.
60, geb. Fr. 75.
« Leven naar de geest » is « leven
met in zich een diep besef der dingen,
en heel zijn gedraging stellen onder
de invloed, de straling, de bezieling,
de inspiratie van dit besef. » Na die
proeve van definitie komt de toepassing in enkele markante aspecten van het leven.
Het boekje van Kanunnik J. Vieujean is rijk aan diepe gedachten.
Spijtig, dat de Nederlandse vertaling (in nieuwe spelling geschreven)
zo weinig « naar de geest » is, en zoveel naar de letter ! men voelt te
veel aan, dat het een vertaling is.
Daarbij werden ook de talrijke
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Franse citaten vertaald en zo vertaald dat de pittigheid van de oorspronkelijke tekst verloren ging.
A. Cauwe
A. W. MAAS S.J., Levensmoed. Gedachten over Huwelijk, Kinderzegen, Kuischheid. (Alleen voor
volwassenen) . -- 3e geheel omgewerkte uitgave van « Wapens
tegen het Neo -Malthusianisme».
Jozef Van In, Lier, 1945, 275
blz., ingen., Fr. 70, geb., Fr. 85,
in luxe band, Fr. 95.
In deze geheel omgewerkte uitgave zijn geheel nieuw de hoofdstukken
over de periodieke onthouding, de
voorbereiding op het huwelijk, de
richtlijnen bij de voorlichting en de
uitstekende bibliographie.
Schrijver weet die kiese vraagstukken in volle waarheid aan te
pakken en goed onderscheid te maken tussen wat verkeerd is, wat gevaarlijk is, en wat tenslotte nog het
beste blijft.
Het boek, dat keurig uitgegeven
werd, bevelen we ten zeerste aan
aan de christen ouders, jonggehuwden en verloofden, die er het christelijk antwoord in zullen vinden op
hun vele vragen op dat gebied.
A. Cauwe
Mgr J. LEBON, De toewijding aan
het Onbevlekt Hart van Maria.
Haar dogmatische grondslagen
en beteekenis. Vertaald uit het
Fransch van Dr G. Geenen, O.
P. — 't Groeit,
Antwerpen,
(1947), 64 blz., Fr. 25.
Op de Mariale priesterdagen te
Namen in het jaar 1943 droeg Mgr
Lebon een rapport voor over « Les
fondements dogmatiques de la consécration au Cceur Immaculé de Marie. » Daarvan biedt G. Geenen ons
de Nederlandse vertaling aan.
De bedoeling van het verslag is de
theologische gronden na te gaan
welke deze toewijding wettigen.
De vertaling verdient de aandacht
wegens de trouwe weergave van de
vaak genuanceerde gedachten en het
voortreffelijk Nederlands technisch
apparaat.
A. De Geyter

657

Pater OPTATUS O.F.M. Cap., De
geest van Franciscus, proeve van
synthese. — Reeks « Gekruiste
handen », nr 4, Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1946,
80 blz., ingen. Fr. 28, geb. Fr. 42.
Een poging om een synthetisch
beeld van Franciscus' geest te ontwerpen, dat niet a priori of van buiten uit aan zijn geschriften zou opgedrongen worden, maar de inspiratiekern ervan in haar louterheid zou
blootleggen.
Een vrome en waardevolle studie.
Jammer alleen van de vele storende
zetfouten (b.v. blz. 42 : zelfontleding) .
L. Monden
R. BASTIN O.M. I., Le petit pauvre
d'Assise. — Casterman, Doornik, 1947, 100 blz., Fr. 36.
Uit het leven van de Poverello vertelt een welpenaalmoezenier aan zijn
jongens, met hun beelden en gevoelens, de gebeurtenissen die begeesteren en blijvend inslaan in hun wereld. Boeiend en eenvoudig.
A.D.G.
Abbé Felix GAYE, Les étapes d'une
conversion ; Antoinette 19101937. — Casterman, Doornik,
1946, 308 blz., Fr. 60.
Het is de zielegang van een jong
meisje, dat in het vrijzinnig milieu
van een Franse Normaalschool studeerde, daarna enkele jaren onderwijzeres was en tenslotte in de louterende smeltkroes van een zware
ziekte tot een zeer hoge heiligheid
rijpte.
Hoevele zielen zullen in de conflicten van dit jeugdig hart hun
eigen worstelingen en problemen terugvinden, en meegesleept door zijn
schone en dappere houding, best een
eind weegs willen meegaan ; niet alleen zij, die beproefd werden, maar
ook zij die Gods verbijsterende werkingen in de zielen van onze dagen
willen bewonderen.
P. de Meester
Gonzague TRUC, Incarnation et Rédemption. Essai de psychologie
et de philosophie religieuses. —
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Desclée, De Brouwer, 1947, 155
blz., Fr. 40.
Dit boek is in menig opzicht interessant. Het is het getuigenis van
iemand, die na lang zoeken zo niet
tot in den schoot der Kerk, dan toch
tot een oprechte waardering van haar
dogma's gekomen is. Het is een pogen om van natuurlijk philosophisch
standpunt uit de kernwaarheden van
het christendom : erfzonde en verlossing door het Mensgeworden
Woord, voor het verstand van den
modernen mens aanneembaar te maken. En daarom, ook al zou men
sommige punten wat nauwkeuriger
wensen, kan het in apologetisch opzicht goede diensten bewijzen aan
hen vooral, die nog zoekende zijn,
maar ook aan vele, die een dieper
inzicht in hun geloof verlangen, en
voor een tamelijk abstrakte lectuur
niet terugschrikken.
E. Druwé S.J.
Frans WEYERGANS, Brieven aan
een Jongeman. Vert. door J.v.d.
Putten, - De Toorts, Heemstede, 99 blz., 1947.
Deze brieven aan een jongen man
vormen een gezond en krachtig geestesvoedsel voor alle jonge lieden. Zij
werden geschreven (of fictief geschreven) in een verkenners en trekkerssfeer. Vandaar die openheid voor
de natuur en het buitenleven. Weyergans wil zijn discipel brengen tot een
vol en algeheel Christelijk leven en
vindt daarvoor treffende accenten en
diepzinnige gedachten.
J.v.H.
Ger. Van OVERSCHELDE, Bij de
reuzen en de dwergen van RuanUitgave Nieuw Afrika,
da.
Antwerpen, 1947, 407 blz., Fr. 98.
-

Over het mandaatgebied Ruanda
en zijn bevolking werd tot nu toe
weinig in het Nederlands geschreven. Daarom zal dit boek zeer welkom zijn. Na de geschiedenis van het
oude Ruanda verteld te hebben, geeft
schrijver een beeld van de cultuur,
het stoffelijk, verstandelijk en zedelijk leven van de bewoners, zoals dat
was vóór de komst van de blanken.
Dan volgt er een merkwaardige

studie over het geloofsleven van de
Ruandabewoners, met zijn hoogstaande kennis van een God, een
weelderige geestencultus en zijn razendmakende schrik voor taboes, toverkunsten en heksentoeren. Het
vierde deel behandelt de heerlijke
bekeringsbeweging door de Witte
Paters in Ruanda ingezet na zeer
hevige tegenstand.
Dit boek, dat ook aan onze rijpere
jeugd in handen mag gegeven worden, getuigt van een grote belezenheid en een diepe kennis van volk en
zeden.
L. Dumoulin S. J.
J. SACHOT O.M.I., Eindeloze jachtvelden. Vrij vertaald naar het
Frans door Alb. Detremmerie
O.M.I. -- Lannoo, Tielt, 1947,
262 blz., ing. Fr. 72, geb. Fr. 98.
Dit prachtig leesboek behandelt in
pittige verteltrant het grote avontuur van de Paters Oblaten in de
Witte Sahara, de onmetelijke
sneeuw- en ijsvlakten in het Hoge
Noorden van Canada. Een boek om
bij te wenen : van bewondering voor
de helfdhaftige opoffering van die
missionarissen om enkele Eskimozielen voor God te winnen, van spijt
ook om onze eigen lafheid en gemakzucht. Warm aanbevolen.
L. Dumoulin S.J.
Prof. Dr J. REEKING, Wij veroveren
het leven. Een levensboek voor
jonge meisjes. - De Pauw, Leuven, z.j. 198 blz., Fr. 50.
Laat u door den propagandisch
klinkenden titel niet bedriegen : dit
boek is allesbehalve luidruchtig. In
zes hoofdstukken stelt het de jonge
meisjes tegenover de zuiverheid, de
maagdelijkheid, de liefde, de vriendschap, de verkering, het huwelijk, en neem nu hoofdstuk voor hoofdstuk,
gedeelte voor gedeelte : telkens treft
u de degelijke behandeling en den
ruimen geest.

Em. Janssen
F. J. SHRED, De Wegenkaart des
levens.
Sheed and Ward,
Brussel, 1947, 175 blz., ing. Fr.
58, geb. Fr. 78.
-
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Veel mensen
Veel
mensen dolen,
dolen, en komen
komen nernergens
uit. Ziehier
Ziehier dan,
dan, voor
voor hen,
hen, een
een
gens uit.
wegenkaart.
Een zeer
Een
zeer eenvoudige
eenvoudige wegen.-:vegenkaart : de
kaart
de Katholiek
Katholiek kent
kent zijn
zIJn van
van
waar, waardoor,
waarheen. Hem
waar,
waardoor, en waarheen.
wordt het leven,
wordt
leven, hoe
hoegeheimzinnig
geheimzinnig
het ook
het
ook zou
zou blijven,
blijven, eenvoudig
eenvoudig en
en
bevredigend, en
en zijn natuurlijke
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in een
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hogere harmonie,
komen zo
zo pas
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Warm aanbevolen.
aanbevolen.
Em. Janssen
Em.
Janssen
P. A.
P.
A. POPMA,
POPMA, R.
R. K.
K. Pr.,
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van de
de Zonnebloem
Zonnebloem voor zieken.
zieken.
PaulBrand,
Brand,Bussum
Bussum -- MaasMaas-- Paul
eik, z.
eik,
z.j.j. (1946)
(1946), , 103
103 blz.,
blz., geb.
geb.
Fr. 40.
40.

Dit voornaam
voornaam uitgegeven
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Em. Janssen
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Janssen
Toespraken gericht
H. NEWMAN,
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van J. H.
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E. Vandenbussche
Vandenbussche S.J.
S.J.
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WIJSBEGEERTE
Dr J. NOTA S. J., Max Scheler. Een
worstelen om het wezen van den
mens. — Bibliotheek van Thomistische Wijsbegeerte,
Het
Spectrum, Utrecht- Brussel, 1947,
192 blz.
In dit bondig, helder en schrander
geschreven werk biedt de schrijver
een summiere maar volledige schets
aan van het leven en denken van
Max Scheler, de geniale wijsgeer uit
het begin van onze eeuw.
Natuurlijk worden de summiere
biographische gegevens maar gebruikt voor zover ze verb and houden
met Schelers denken. Dit verband
komt wezenlijk hierop neer: waren er
de vrouwen niet geweest en Schelers
aanhankelijke zwakheid tegenover
hen, die de jonge bekeerling tot het
katholicisme de zedelijke beleving
van het geloof verhinderen, dan
ware heel zeker de laatste periode
van zijn denken anders uitgevallen.
Met dit al blijft Scheler een fascinerend, sympathiek en vulcanisch
productief denker, die Husserls bedachtzame en angstvallig-kritische
phaenomenologische stellingname op
zijn eigen gulle en overvloedige wijze
heeft uitgebaat en zijn flitsende intuïtie en eloquentie naar allerlei sociologische, dieptepsychologische, kenkritische, metaphysische, ethische en
religieuze problemen heeft gericht,
waarbij de verhouding van mens en
mensheid tot God en de bepaling der
waardenschaal v an mensen en volken, het « ethos », hoofdzaak werden.
Terecht synthetiseerde dan ook de
schrijver zijn overzicht en inzicht in
Schelers oeuvre door het te zien als
een peiling en worsteling om het wezen van den mens.
Schelers wijsbegeerte is een «mensenkunde » een « anthropologic », die
als in een soort hoog-journalistiek, in
vrij chaotische essaytrant en met
het onaffe denken en wetenschappelijk-slordige, dat zijn werkwijze aankleeft, maar uiterst actueel belevend
wat de twintigste eeuw aan verval
der bourgeoissamenleving en oorlog
meebracht, een dwingend en hoog
beeld van de eeuwige mens ontwierp
en van de orde der liefde, waarnaar
hij zich in veroneindigende Godge-

lijkenis uit te leven heeft.
De schrijver resumeert Scheler,
waarbij fataal de flitsende diepgang
taant en de grootse geschiedkundige
vergezichten enigermate verdwijnen.
Toch blijft dit een lezenswaard résumé, dat ook de Schelerse denkmethode tracht te bepalen en aan
kritiek onderwerpt. Zo vinden we er
een studie over het wezen der phaenomenologie (blz. 46-78) en een «Nabeschouwing » over Schelers methode
van het « waardevoelen », getoetst
aan neothomistische beschouwingen
over het « connaturele » kennen geïnspireerd door De Broglie (blz. 170192) . Met het gevolg, dat we bij alle
eerbied voor schrijvers goede pogingen, belezenheid, wetenschappelijke
accuratesse en openbare thomistische belijdenis, toch wat meer « connaturaliteit » of « congenialiteit » —
zoals Scheler dat nog veel suggestiever zegt — met de geresumeerde geniale wijsgeer hadden gewenst.
M. Brauns
Eric DØDEL, L'histoire, science du
concret. — Nouvelle encyclopédie
philosophique, Presses Universitaires de France, Paris, 1946, 149
blz.
Doordrongen van het existentialisme van Heidegger waagt de schrijver zich aan een philosophic van de
geschiedenis. Toch zal hij dezen term
beslist van de hand wijzen, omdat
het historische verhaal in geen systeem is onder te brengen. Volgens
het existentialisme immers krijgt de
werkelijkheid slechts betekenis door
de menselijke existentie, het Dasein,
het Daar-zijn, concreet op te vatten,
met het verleden als erfenis en zijn
beslissing als historische bestemming.
Deze merkwaardige studie geeft
den indruk van een grote ongelijkmatigheid. Soms is de toon afstotend
propagandistisch en komt de schrijver ons voor als een Franse epigoon
— er zijn er nog andere — van
hedendaagse Duitse philosophen. Dan
weer geeft hij blijk van een niet gewone en oorspronkelijke denkkracht.
Sommige bladzijden worden dan inspirerend, met beeldrijke taal en
poëtische symboliek.
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Op een paar punten poogt de
schrijver op zijn meester door te
denken. De existentiële angst kan
volgens hem overwonnen worden
door de hoop, zoals wij haar kennen
als goddelijke deugd in de christelijke traditie : het vluchtige heden
dat een anker uitwerpt, over leven
en dood heen, in een aanwezigheid,
die onwrikbaar is in zijn beloften.
En wanneer dan de auteur op het
einde de vraag stelt naar den zin van
de geschiedenis, dan laat hij niet zoals Heidegger en Sartre het historische gebeuren uitlopen op een absurd en universeel onderduiken in
het niet. Hij meent dat het geschiedkundig verloop zijn betekenis krijgt
in een metahistorische werkelijkheid. Door de geschiedenis streeft
het leven de evidenties van een vergankelijke wereld voorbij en verplaatst zich nu reeds naar de lichtkusten der eeuwigheid, waarop zich
stervend komen neerwerpen de golven van den dood. Een interessant
boek dat een grote onvoldaanheid
achterlaat.
B.

Boeyckens

Dr F.P.A. SENDEN, De formele logica, in : Opvoedkundige brochurenreeks, onder leiding van Fr.
Rombouts, nummer 132. — R. K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1947.
Op zeer bevattelijke wijze worden
in dit verzorgd werkje de voornaamste onderwerpen van de formele logica behandeld. Vooraf gaat een inleidend hoofdstukje over het wezen
van de philosophia. Het boekje beantwoord o.i. geheel en al aan het
gestelde doel : aan leken een mogelijkheid te bieden om door zelfstudie
hun verlangen naar wijsgerige verdieping te bevredigen. De zorg naar
duidelijkheid en vereenvoudiging vervalt nergens tot een ongewenste simplificatie. Wij zouden ons verheugen
wanneer de schrijver tijd en gelegenheid zou kunnen vinden om ook
de andere tractaten van de thomistische wijsbegeerte in deze vorm
toegankelijk te maken voor diegenen
die aangewezen zijn op eigen oriëntatie, op zelfstudie.
H. Geurtsen S.J.
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André BREMOND S.J. Wijsbegeerte
in wording. Vert. door Godfried
Bomans. — Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 164 blz.,
geb. f. 3.80.
At Philosophy in the Making » heet
het oorspronkelijke werkje dat Godfried Bomans vertaalde. Het is een
humoristische, hoewel volkomen serieuze inleiding in de kernvragen der
philosophic. Langs holbewoners, nomade en landbouwer klimt de auteur
op, aantonende hoe de mens als natuurnoodzakelijk komt tot het stellen van wijsgerige vragen, en belandt dan bij de Grieken, die de
grondslagen legden der philosophia
perennis. Het boekje is vermakelijke,
maar tevens instructieve lectuur en
laat den wens na, dat heel de wijs-begeerte op zulk een wijze mocht behandeld worden.

J.v.H.
Dr C.E.M. JOAD, Philosophic voor
onze tijd. Vert. door Rob Limburg. — Servire, Den Haag,
1946, 337 blz., ing. f. 6.90.
De auteur herstelt het woord philosophie weer in zijn oorspronkelijke
betekenis van levensbeschouwingsleer. Het natuurwetenschappelijk
denken heeft den mens van zijn eigen
problemen vervreemd. Om deze weer
terug te vinden, moet de mens weer
intreden in het rijk der waarden en
van de bestudering en beleving daarvan zijn voornaamste taak maken.
Waarden zijn onherleidbaar en objectief, ook de godsdienstige waarde.
Maar het christendom heeft voor den
schrijver afgedaan. Voor katholieken is het boek dus in geen geval
bestemd. Sceptici, die de liefde voor
den dienst van het ware, het goede
en het schone verloren hebben, mogen proberen of zij onder geleide van
den schrijver weer een voorlopig inzicht in de waarde van het leven
veroveren kunnen.
P. de B.
Prof. Dr Klaas STEUR, Het lied van
Orpheus. Losse Hoofdstukken
uit de Natuurphilosophie. — Paul
Brand, Bussum, 1947, 477 blz.
Prof. Steur heeft een eigenaardig
werk geschreven, dat eigenlijk een
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philosophisch werk is, doch dat zoals
de titel reeds aanduidt tevens iets
meer en iets anders is. Hij behandelt
hier de voorname kwesties der natuurphilosophie zoals : de natuur,
het leven, het wezen van den mens,
etc., op streng philosophische uitvoerige en heldere wijze, doch tevens
omlijst hij zijn beschouwingen met
wat hij « variaties » noemt, gedichten en citaten uit de litteratuur, die
de voorafgaande beschouwingen verdiepen en verhelderen. Ook plaatst
hij een aantal natuurfoto's tussen
den text die hetzelfde doel hebben.
Het boek is bovendien door Brand
smaakvol en majestueus uitgegeven.
Prof. Steurs bedoeling is wel ook den
leek in het vak in deze natuurphilosophische kwesties wegwijs te maken en dit is hem gelukt, voorzover
wijsgerige vragen duidelijk te maken

zijn. Met vermijding van de vakterminologie, althans zo veel mogelijk, schrijft hij een ongewoon zuiver en helder Nederlands, en moet
hij vaak taalscheppend te werk gaan
om allerlei abstracte en in bepaalde
termen vastgelegde begrippen zijn
lezers te verduidelijken. De vragen
die hij behandelt, worden niet gepopulariseerd of vereenvoudigd ; hij
gaat de dingen na tot op de ke rn en
dit vergemakkelijkt zijn taak niet.
Wie niet terugschrikt voor ernstige
denkinspanning - dit vraagt het
boek ongetwijfeld, ondanks zijn inkleding -, zal hier op talloze vragen
een antwoord vinden en een dieper
inzicht krijgen in de dingen en verschijnselen der natuur, waarin de
mens leeft.
J.v.H.

TAAL EN LETTERKUNDE
Maurits DEKKER, De knopenman.
-- Uitg. Born, Assen, 1947, 103
pp., geb. f. 2.90.
Drie schetsen bevat dit boekje.
Drie, wat taal betreft, zeer verzorgde
proza-stukjes. Drie karaktertekeningen : van den in zijn doodsaaie werkkring vergrijsden knopenteller, tot
monomaan verwordend ; een lang en
vlak verhaal. « Gammastralen », het
tweede verhaal, tekent een schuchtere figuur, die, op het moment dat
hij zijn leven op het spel zet voor
anderen, uitgroeit tot een welbewuste
man. « Colporteur » de korte schets
van een eigenaardige ontmoeting van
een stofzuiger-colporteur. Een stylistisch verzorgd boekje met een
schamele inhoud.
J. Heesterbeek S.J.
Sam GOUDSMIT, Jankef's jongste.
- Uitg. Phoenix, Amsterdam,
1947, 321 blz.
De geschiedenis van een opgroeiend jodenjongetje van zijn zesde
tot twaalfde jaar in een armelijke
jodenomgeving. Hoe 't ventje, Eli
geheten, reageert en droomt in dit
rauwe vaak gore milieu, is met pijnlijke nauwkeurigheid neergeschreven.
Echter wat al te uitvoerig. Het boek

wordt vervelend, op het langdradige
af. Had de auteur zijn schrijflust
wat getemperd, dan had het verhaal
er veel bij gewonnen. Voor wie belang stelt in gebruiken en godsdienstige feesten der joden, is dit
boek rijk aan gegevens. Veel verheffends is er echter in dit alles niet
te bespeuren. Een rauw en grauw
boek ; dof en troosteloos.
Joh. H.
Jan DERKS, Ik zorg voor mijn kinderen. - N.V. Drukkerij « De
Tijd », Amsterdam, 1947, 205 pp.,
geb. f. 5.90.
Het relaas van een vader, die door
omstandigheden daartoe gedwongen,
zo goed en zo kwaad als het gaat,
de moeder zijner kinderen vervangt.
Wat er in deze voor hem ongewone
situatie zoal voorvalt, is de stof van
dit geschrift. Er wordt over alles en
nog wat gesproken, zoals dat in een
gewoon leven van alledag kan voorkomen en voorkomt. Een kostelijk
boek. Inderdaad, de vader toont zich
onhandig in zijn moedertaak, maar
tegelijk levert hij het bewijs, ondanks zijn zelfspot, dat hij een goed
vader is. Gezonde en behartenswaardige zaken staan er heel wat in dit
relaas, waarmede menig vader (en
niet-vader) zijn nut kan doen.
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Wat dit boek met genoegen doet
lezen, is de gezonde mentaliteit die
er in aan den dag treedt. Het is
geestig en ernstig, spottend en gevoelig. Een waarlijk kostelijke lectuur.
Joh. H.
Johannes TIELROOY, Beschouwingen en Fantasieën. - Servire,
Den Haag, 221 blz., ing. f. 5.90.
Het is een onzalige gewoonte geworden, dat auteurs van enigen
naam hun stukken in tijdschriften of
bladen na verloop van tijd plegen te
bundelen. Het zou het algemene geestesleven en de geestelijke st an ding
ten goede komen, wanneer juist
auteurs van naam hierin strenger
te werk gingen • en alleen het allerbeste voor heruitgave reserveerden.
Dit zou mindere grootheden afschrikken. Dan zou Johannes Tielrooy
strenger geschift hebben en slechts
enkele dezer Beschouwingen en Fantasieën hebben heruitgegeven. Tielrooy is humanist, sterk geïnfiltreerd
door Franse schrijvers als Anatole
France. Van enige vorm van Godsgeloof of religie moet hij niets hebben. Menno ter Braak zou hem tot
de halfzachte gerekend hebben. Wat
hij in dit boek bijeenbundelt is nogal
disparaat en niet bijzonder belangrijk.
J.v.H.
Iwan TOERGENJEW, Hamlet en
Don Quichote. Vert. door Aleide
G. Schot. -- De Eik, Meulenhoff, Amsterdam, 1947, 47 blz.,
ing. f. 2.50.
Een originele studie (als lezing gehouden) over de twee beroemde figuren. Toergenjew bewondert den
Spaansen held en minacht (misschien wat teveel) Hamlet. Zeer lezenswaard. De vertaling uit het oorspronkelijke is uitstekend.
J.v.H.
Anthonie DONKER, De einder. Verzamelde Gedichten. - Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1947,
241 blz., geb. f. 6.90.
Het hier verzamelde dichtwerk van
Donker is vroeger, en wel tot 1941,
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in een zevental bundels verschenen.
Een en ander uit die bundels werd
weggelaten en er werden hier en
daar geringe wijzigingen aangebracht. Donker, hoewel aanvankelijk
een vriend van Marsman, en naar ik
meen met hem in Utrecht studerend,
is nooit een discipel of zelfs geen
geestverwant van deze geweest. Hij
stond buiten de Vrije Bladen, zoals
hij ook buiten Forum stond. Hij is
van nature te evenwichtig, te redelijk en te uitgebalanceerd, te hartstochtloos, zo men wil, om met hart
en ziel aan een literaire revolutie of
een eenzijdige schoolvorming mee te
doen. Ook zijn gedichten zijn zo.
Donker schrijft geen aangrijpende
of hartstochtelijke lyriek, doch vormvolmaakte, fijn genuanceerde en
doordachte, meer innig doorvoelde
dan hevig bezielde verzen. Hij cultiveert het kunstige sonnet, en de
stemming, de sfeer, waarin zijn
poëzie geboren wordt, is meestal een
tere weemoed. Ook schreef hij, vooral in zijn eerste bundels, enkele geslaagde ballade-achtige liederen. Zijn
later werk is hoofdzakelijk van meditatieve aard. Toch slaagt hij naar
mijn gevoelen het best in het niet
meditatieve, het, ik zou het willen
noemen, realistische genre, wanneer
hij namelijk niet poëtisch aangeklede, reële scènes of taferelen beschrijft.

J.v.H.
Mathias KEMP, De felle novene. Veldeke, Maastricht, 1947, 222
blz., geb. f. 4.90.
Tot de historische romans kan het
nieuwste boek van Mathias Kemp
gerekend worden. Het geval - of
juister - een complex van verhalen,
speelt zich af in het midden der
vorige eeuw. In de stad Torenen,
vestingstad met groot « hollands »
garnizoen, wordt een grote volksmissie gehouden, onder de naam «felle
novene». Het gaat er stevig toe en
het volksgeweten wordt met kracht
wakker geschud. Het verloop dezer
novene en de reacties erop vormen
de inhoud van dit zuidelijke dramatisch gebeuren, waarvan de najaarskermis als proloog en het carnaval als epiloog begin en sluitstuk
vormen.
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« De felle novene » is een boek, dat
alleen door een Limburger, misschien
moet ik zeggen, dat alleen door een
Maastrichtenaar kon geschreven
worden. Een verhaal vol conflicten,
dat met een verve en levendigheid
weergegeven is, welke de bovenmoerdijkse auteurs maar al te vaak
missen. Er heerst in dit werk (evenals in dat ander Limburgse boek
« De Heer van Jericho ») een gezonde
humor ; een gezonde lachlust.
Kostelijk zijn getekend de op de
voorgrond tredende figuren (men
kan ze als een soort vertegenwoordigers zien) uit de verschillende
« Torenense » sferen. Voor zulk een
boek is men den schrijver oprecht
dankbaar.
Joh. Heesterbeek S.J.
Charles MAURRAS, Odysseus hartsgeheim, vertaald door Anton Van
Duinkerken. -- « De Guirlande »
nr 4, Paul Brand, Bussum-Maaseik, 1946, 31 blz., Fr. 35.
Bij het lezen van de Odyssee steeg
in 't gemoed van den doven dichter
Maurras, een « inheard melody » op.
Wie eens, als Odysseus, de sirenenzang der schoonheid vernam, ziet
voortaan de ijdelheid in van alle
uiterlijke bezigheid waaraan hij is
gebonden ; doch 't leed geboren uit
de ongekreukte trouw aan die maatschappelijke plicht wordt heerlijk
beloond :
« Want morgen zal de Kunst, aan
[wijs begrip ontsproten
Dit leed verheerlijkend, uw weder[wraak vergrooten.
0 grootsch, ontgoocheld hart, U zal
[veroorloofd zijn
De rijpe vrucht te zien gedijen van
[uw pijn. »
Door heel het mooie gedicht heen
-- al is de bouw zwaar en zijn de
verzen stoer -- welsprekend, — soms
treffen ons verrassend heldere lijnen — loopt een onverkwikkelijke
dubbelzinnigheid : is de schoonheid
een « wulpsche zeesirene », aan wier
verleiding men weerstaat, doch w aar
men immer aan terugdenkt met
heimwee, waaraan men niet mag
toegeven, zodat het vervullen van de
plicht een pijn wordt, een ontgoocheling die « bittere goedheid rijpen laat
op een doorgroefd gelaat » ?

Voor Maurras is dit de zin : zijn
houding wordt een sceptische omzetting van 't Romantisme van Perk,
de Musset en Shelley : « Our sweetest
songs are those that tell of saddest
thought. » Maar is zulks de echte
betekenis der schoonheid ? Is het de
echte dichterswijsheid ?
R. Hostie
Frederike ZWEIG, Stephan Zweig,
Vertaald door Erna McArthur.
—Th. Y. Crowell Cy, New-York,
277 blz., dollar 3.00.
Deze biografie van Stefan Zweig
door de vrouw, die dertig jaar lang
zijn trouwe levensgezellin was, leert
ons de schrijver, maar vooral de
mens, zijn karakter en innerlijke evolutie kennen. Zelf geen onbekende
figuur in de literaire wereld, schreef
Fred. Zweig-von Winteritz hier
toch geen literair-historisch werk,
doch het typische boek van een ontwikkelde vrouw over de door haar
geliefde geniale man. Zo het ons
ook toelaat de genese van de meeste
werken van de grote schrijver te
volgen, hij verschijnt ons uit deze
bladzijden bep aald niet als een groot
mens, hoezeer Frederike Zweig ook
het onvaste karakter, de onhebbelijkheden en manies van deze ziekelijk overspannene moge bemind hebben. Een objectief lezer voelt eerder
medelijden dan bewondering voor de
schrijver, wiens leven in 1942 te Petropolis zo tragisch eindigde.
Een katholiek lezer zal de religieuze onwetendheid van Fred.
Zweig, die uit een aloud katholiek
Oostenrijks geslacht stamt, ergerlijk
of lachwekkend vinden. Wanneer zij
haar man verlaat om Zweig's vrouw
te worden, vindt zij dit een goddelijke genade die zij moet volgen ; en
zij verklaart o.m., dat het Katholieke
huwelijk in Oostenrijk vóór de revolutie niet kon ontbonden worden,
doch na de revolutie wèl, zodat men
zich afvraagt, wat zij ooit van dit
sacrament heeft begrepen.
Als levensdocument blijft het evenwel een zeer waardevol boek.
A. Deblaere
Martin Andersen NEXOE, Pelle le
Conquérant. Traduit du danois
par L. Janssens. – Ed. La Sixaine, 1947, 381 pp., Fr. 90.
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Kagnar HOLMSTROEM, Le ver dans
le fruit. Traduit par A. Decoster. - La Sixaine, Brussel,
242 blz.
Deze Zweedse roman verscheen
reeds in het Nederlands, De Geschiedenis van Jonas « Odmark ». Jonas
Odmark is het natuurlijk kind van
een door overmatige strengheid verdwaasde moeder, terwijl niemand zijn
vader kent. Dat geheim verhindert
hem te huwen met het meisje, dat hij
bemint ; wanneer hij toch een gezin
heeft gesticht en na veel zwakheden
zelfmoord pleegt, houdt men dat
tweede kwaad binnen den huiskring
verborgen. Maar neen ! Zo tast het
zijn kinderen aan, allen jammerlijke
slachtoffers ! Waarom niet zijn
schuld bekennen, gelaten boeten en
de anderen mild beoordelen ? Alleen
boetvaardigheid en naastenliefde maken het leven bloeiend en gelukkig.
In vier grote delen verdeeld, met
titels die aan elkaar beantwoorden,
doet deze roman aan een goed uitgebouwd drama denken. Rechtlijnig
en hard, met als fatum een protestants schuldbewustzijn, dat alle
vreugde onmogelijk maakt en zelfs
de vrijheid schendt. Maar met vaste
hand uitgebouwd ; prachtig gestoffeerd. Alleen voor rijpe en religieus
gevormde lezers.
Em. Janssen
Father Edward F. MURPHY, De
Rode Lelie (The scarlett Lily) ,
vertaald uit het Amerikaans
door Drs. Geussens. - « Zonnewende », Kortrijk, (1947) , 250
blz., geb. Fr. 99.
Father Murphy biedt zijn lezers
een roman aan over de zondares van
het Evangelie, in wie hij een type
ziet van onze moderne tijd, hatend
daar ze lijdt, en lijdend daar ze liefheeft.
Het is een roman over Maria-Magdalena, die in haat ontsteekt, wan-

neer haar broertje in de nacht van
de onnozele kinderen om Christus
wordt vermoord, en om zichzelf te
vergeten zich weggeeft aan anderen.
Totdat zij achterhaalt, dat Christus
de oorzaak was van de moord : zij
gaat naar Hem toe en wordt overwonnen door Zijn eenvoud en liefde.
Een vreemde bekoring gaat uit van
dit diep-menselijke drama, vreemd
daar de auteur de Evangelische gegevens zeer vrij verwekt. Zelden echter werden Christus en zijn
Moeder Maria op een zo verheven
en treffende manier uitgebeeld, zelfs
in de echt aandoende verdichte
scenes. Ook de zondares werd meesterlijk geschilderd. Zonder naturalistische « natuurgetrouwheid » werd
de bange verlatenheid der ziel diep
gepeild, de verscholen afgrond der
zonde. Daarom past dit boek over de
zondares in alle handen.
K. Hostie
P. RUDOLF C.P., Zon en Zee. Sint Gabriël- uitgeverij, PP. Passionisten, Kortrijk, 1947, 141
blz., Gen. 45 fr., Geb. 58 fr.
Niets méér dan een reisrelaas van
Antwerpen tot in Kasai. Maar ook
niets minder dan een authentiek
meesterstukje van sprankelende verhaalkunst. Pater Rudolf was, naar
het schijnt, jarenlang medewerker
aan het missietijdschrift « Kruis en
Liefde ». Pater Rudolf is een Vlaams
verteller van het zuiverste water,
waardig opvolger van Poirters en
Fleerackers. Hij heeft een oog om
alles, alles te zien ; en een vaardige
pen, om al het geziene in sputterende
cascades op het papier te toveren !
Elk lezer van deze eerste bundel
reisindrukken zal met spanning uitzien naar het tweede aangekondigde
boek van dezelfde schrijver over het
wel en wee van de zwarten.
L. Mestdagh S.J.

SOCIOLOGIE EN POLITIEK
Edgard MILHAUD, La France et les
affaires du monde. -- L'évolution
du monde et des idées. - La
Baconnière, Neuchatel, 1945, 400
blz., Zw. Fr. 7,50.

Het geldt hier een pleidooi voor het
herstel van Frankrijks prestige en
reële invloed als grootmogendheid.
Het werd blijkbaar geschreven onder
de pijnlijke indruk, die het weren van
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Frankrijk bij de besprekingen van
d ` grote drie te Yalta en te Potsdam
had verwekt. Ondertussen is het bekend geworden hoe, ingevolge de onbuigzame houding van Generaal de
Gaulle inzake het Poolse vraagstuk
aangenomen, de tegenwoordigheid
van Frankrijk bij die besprekingen
ongewenst werd geacht. Sindsdien is
echter de wind gekeerd en kon
Frankrijk reeds op de Conferentie
van Moskou in 1946 en later op vrijwel alle belangrijke internationale
besprekingen zijn gezag opnieuw doen
gelden.
De argumentatie behoudt niettemin haar waarde. Zij komt hierop
neer : In het eerste stadium van de
« dertigjarige oorlog » heeft Frankrijk de zwaarste last van de strijd
te torsen gehad. Tijdens de periode
tussen het eerste en het tweede stadium van die oorlog, heeft het al het
mogelijke gedaan om de cohaesie onder de overwinnaars te handhaven,
om een doelmatige internationale organisatie - met militaire macht uitgerust - op te bouwen en om het
Duitse gevaar te bezweren, toen het
nog tijd was. Het werd noch door de
U.S.A., noch door Engeland in dit
pogen voldoende gesteund. De gebeurtenissen hebben bewezen, dat
Frankrijk gelijk had. Het heeft opnieuw - hoewel met beperkte middelen - heldhaftig gestreden. Doch
ook nu bestaat het gevaar, dat de les
uit de feiten niet getrokken wordt.
In de schoot van de organisatie van
de Verenigde Natiën dreigt het vetorecht de internationale veiligheid te
ontzenuwen. De noodlottige machtspolitiek beheerst nog steeds het internationale leven.
Frankrijk heeft echter nog een rol
te spelen. Niet alleen verdient het
dat, gezien zijn vroegere offers, niet
alleen is het daartoe aangewezen als
verdediger van de vrijheidsgedachte :
het bekleedt ook nog een belangrijke
internationale positie als vooruitgeschoven stelling der Anglo-Amerikaanse en der Russische veiligheidssystemen en als scharnier tussen
beide. Deze laatste stelling wordt
toegelicht met uittreksels uit de werken van Walter Lippmann die, met
het verstrekte commentaar, niet minder dan 73 bladzijden in beslag nemen.
Zoals reeds gezegd, werd Frankrijk
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ondertussen opnieuw in het « concert » van de grote mogendheden opgenomen. Meer dan de argumenten
die door schrijver ontwikkeld worden, zou nochtans het innerlijk politiek, economisch en moreel herstel
van het land tot het verbeteren van
zijn internationale positie bijdragen.
A. Thomas
Dr K. PINXTEN, Grondtrekken van
de Belgische landbouweconomie.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 138 blz., Fr. 30.
Bondige maar toch grondige uiteenzetting van de kenmerken, van de
in meerdere opzichten benarde toestand en van de ruime toekomstmogelijkheden van de Belgische landbouw. Die mogelijkheden worden onderzocht in het kader van de tol- en
de economische unie met Nederland;
deze zal de landbouw tot verdubbelde, maar ten slotte heilvolle inspanning dwingen. Nuchter realisme, dat
de moeilijkheden onder de ogen durft
te zien, gepaard met gezond optimisme, kenmerken dit werk.
K. B.
Prof. Dr L. G. POLSPOEL, Bevolkingsproblemen en bevolkingsoverzicht. Een wereldoverzicht.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 55 pp., Fr. 15.
Dit overzicht is er in de eerste
plaats om de ongunstige demographische toestand van België te laten
uitkomen. Voor meerdere landen staat
blijvende aangroei der bevolking in
het vooruitzicht ; indien in België
het aantal geboorten per gezin niet
aanzienlijk toeneemt, komt er na enkele decennia achteruitgang. Die
achteruitgang begon reeds in het
Waalse gedeelte van het land.
K. B.
Rapport betreffende het woonruimtevraagstuk. Samenwoning. Folder. Per stuk f. 0.15. Per 100
stuks f. 1.60.
Te verkrijgen bij Commissie
Woonruimte. Laan Copes van
Cattenburch 127, Den Haag.
De Kerken, het Humanistisch
Verbond en de maatschappelijke organisaties richten een dringende oproep tot overheid en volk om door
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uiterste krachtsinspanning het ternpo van de woningbouw te versnellen
alsook om in een offervaardige bereidwilligheid tot samenwonen —
waar dit noodzakelijk en mogelijk
is — de rampzalige gevolgen van de
woningnood te temperen.
Nederland heeft op het ogenblik
350.000 woningen te weinig. Per jaar
moeten er 30.000 woningen bijgebouwd worden om de bevolkingsaanwas en het verslijt bij te houden.
Wil men in 10 jaar den achterstand
inlopen dan moeten er per jaar
65.000 woningen bijgebouwd worden.
In 1946 zijn er een goede 2.000
woningen bijgekomen. Hoeveel dat
in 1947 zal zijn, moeten wij nog afwachten, maar dat de achterstand
al weer veel groter geworden is, weten wij nu al met zekerheid. Zelfs
als de mensen de uiterste welwillendheid betonen in hun bereidheid tot
samenwonen, raken we nooit uit
dezen chaos, als er geen energieke
maatregelen genomen worden. Dit
rapport zegt daarover behartenswaardige dingen. Maar het schiet,
dunkt ons, in een opzicht te kort.
Het legt de vinger niet op de wonde.
Het noemt als grote moeilijkheden
bij den woningbouw : tekort aan geschoolde arbeiders, schaarste aan
bouwmaterialen en abnormale hoge
bouwkosten. Het spreekt niet over de
inefficiency van het ambtelijk apparaat en niet over het geringe arbeidstempo van de bouwvakarbeiders. Zolang deze twee moeilijkheden
niet uit de wereld geholpen zijn, zijn
alle klachten, aanklachten en aansporingen een slag in de lucht.
P. de B.
Mr Dr Arn. BORRET S.J. Sociologie.
-- J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947, 151 blz.
Als vierde deeltje van de Berchmanianum-serie heeft P. Borret een
verhandeling over de sociologie in
het licht gegeven. Zijn standpunt
spreekt Schr uit in de ondertitel van
zijn boek : de wetenschap van de
normen der samenleving. De sociologie is een normatieve wetenschap,
die tot taak heeft de wetten op te
stellen volgens welke de menselijke
handelingen op het doel der samenleving, het algemeen welzijn, geor-

dend worden (blz. 49) . Op het eerste
gezicht kan het schijnen, dat de sociologie aldus opgaat in de sociale
ethiek, zoals inderdaad bij vele sociologen van Katholieken huize het
geval is. Dat is niet de bedoeling van
P. Borret. Hij onderscheidt nl. het algemeen welzijn als laatste, bovennatuurlijk doel van alle menselijk handelen, en het algemeen welzijn, dat
bestaat in een redelijk verantwoord
bestaan der mensen op aarde. De sociale ethiek beschouwt het onderling
verkeer der mensen in overeenstemming met het bovennatuurlijk doel,
de sociologie in overeenstemming met
het ondermaanse doel van een redelijk verantwoord bestaan in gemeenschap. Daarom bestudeert de sociale
ethiek het menselijk handelen als
zedelijk geoorloofd of ongeoorloofd
t.a.v. het hemelse doel, de sociologie
als redelijk verantwoord of onverantwoord met oog op de aardse samenleving. Beide wetenschappen stellen normatieve wetten van menselijk handelen op, maar volgens verschillende criteria. Zo gezien is a de
sociologie als zelstandige wetenschap:
de leer van de normen der menselijke
samenleving in haar op redelijke
wijze streven naar de voorziening in
haar tijdelijke behoeften » (blz. 18) .
Of kort gezegd : « het formeel object van de sociologie is de sociologische redelijkheid » (blz. 17) .
Deze ideeën worden nader uitgewerkt in een beschouwing over het
privaatrechtelijk en publiekrechtelijk element, dat Schr. in iedere gemeenschap, onafhankelijk van de officiële erkenning door het staatsgezag, onderkent ; en in een studie over
de verhouding van staat en maatschappij, die Schr. als verschillende
aspecten van dezelfde realiteit ziet.
Naar onze bescheiden mening minimalizeert Schr. hier het wetenschappelijk karakter van de empirische sociologie. Wat P. Borret onder
sociologie verstaat, zouden wij liever
practische sociologie, theorie van de
sociale politiek, toegepaste sociale
philosophie of iets dergelijks noemen.
Om die toepassing goed te maken,
moet men ter dege op de hoogte zijn
van de feitelijke samenleving en
daartoe is sociographie en empirische
sociologie onontbeerlijk. Anders zweven onze normen in de lucht.
Th. Mulder
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PAEDAGOGIE
Prof. Dr Kan. A. DECOENE, Paedagogische Waarde der dogma's.
Ausum, Leuven, z. j. (1947) ,
228 blz., ing. Fr. 130, geb. Fr.
160.
Temidden van de tegenwoordige
algemene verwarring en universele
zucht naar vernieuwing, in zake opvoedkunde zowel als op ander gebied, stemt het waarlijk tot vreugde
met dit degelijk en weldoordacht
boek van Kan. Decoene kennis te
maken. Geen steriel conservatisme,
— de lezer weze gerust — maar een
rustig en rustgevend accentueren van
de eeuwige waarheid, a als continu
en leidinggevend element in opvoeding en opvoedkunde ». Op het eerste
gezicht lijkt dit wel een paradox,
maar op gezagvolle en duidelijke
wijze weet schr. ons weldra tenvolle
van haar rechtmatigheid te overtuigen, en dit zowel door de vormende waarde van de Christelijke mysteries voor persoonlijkheid, gemeenschap en cultuur, als door hun paedagogische bruikbaarheid voor school
en massavorming. Terecht wijst
schr. er dan ook op, dat de hardnekkige trouw, waarmede de katholieke kerk haar scholen verdedigt,
juist berust op de onschatbare voordelen en niet te loochenen paedagogische superioriteit van elke confessionele school op de zgn. neutrale instellingen.
J. Fransen
M. MARIE de Saint-Jean Martin
O.S.U., L'éducation des Ursulines, Rome, 1947, 379 pp.
Dit boek geeft veel meer dan het
belooft. Het beperkt zich niet tot
een beschrijving der opvoedingswerkzaamheden der Ursulinen, het
verbreedt zich tot een prachtige
analyse van héél de opvoedingstactiek, speciaal in zake onderwijs.
De schrijfster geeft geen psychologische ontleding van het meisje,
zij veronderstelt het als gegeven en
gaat rechtstreeks over tot de opvoedingsmiddelen, die voor het meisje
bruikbaar zijn, waarbij de schrijfster
deze critisch taxeert en met het

levensdoel van de vrouw confronteert. Hier is ongetwijfeld een lacune,
het zou erg bevredigend geweest zijn,
wanneer in dit breed opgezette boek
de concrete verschijning van het
meisje verwerkt was. Zoals het nu
voor ons ligt is het iets te doctrinair
en te weinig psychologisch, iets wat
tegenwoordig weinig v66rkomt. Maar
dit is dan ook de enige ernstige fout
in dit boek, dat in vele opzichten
meesterlijk is. Zelden of nooit zal
men zulke scherpzinnige en tegelijk
gevoelige beschouwingen over de opvoedingsmiddelen en factoren vinden
als in dit boek, waarvan de voortreffelijkste is, die over het humanisme handelt. Het zij G. Bomans
ter lezing aanbevolen.
Dr Nic. Perquin
Docteur L. TRENEL, La formation
do l'homme nouveau. L'Education de l'intelligence et du caractère chez l'enfant et l'adolescent. — Editions Dangles, Paris,
1947, 210 blz.
Door dit interessant boek wil Dokter Trénel bijdragen tot de vorming
van den nieuwen mens die aan dezen
tijd beantwoordt. Het is geen paedagogisch werk zoals vele anderen,
want er wordt haast uitsluitend gehandeld over de niet-intellectuele
elementen in de opvoeding, zo noodzakelijk om tot een volledige persoonlijkheid op te groeien en te slagen in het leven. Onze aandacht
wordt gericht op factoren die soms
te veel uit het oog worden verloren.
De voornaamste hoofdstukken gaan
over de opleiding van de zintuigen,
de verbeelding en het gevoel, over
het nut van de lichaamscultuur, over
de opvoedingswaarde v an de muziek
en niet het minst over het belang
van sociale deugden zoals zelfvertrouwen, levensoptimisme, hoffelijkheid en bescheidenheid. Vele pagina's
met citaten bezaaid zullen met belangstelling doorgelezen worden, b.
v. over de weldaden v an de marsch,
de beste sport, over de symptomen
van de vermoeienis, over de kracht
van de lach, enz.
Een geschikt werkje om den geest
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van onze opvoeders te verruimen en
hen beter voor te bereiden op hun
zware verantwoordelijkheid. Ten onrechte meent de schrijver, dat het
onderwijs overal tot de éénzijdige
vorming van het verstand verstard
is en wil daarom met heel het bestaande systeem breken. Gelukkig
zijn er nog uitstekende paedagogen,
die met die totalitaire vorming van
den opgroeienden jongen begaan zijn.
R. Caron
K. L. CLAUS, Voedt uw kinderen
kristelijk op. - Volksfilms over
het huwelijk IV, Goede Pers,
Averbode, 1946, 181 blz., Fr. 40.
In dit nieuw boek in volkstrant geschreven wil P. Claus op eenvoudige
wijze het allerbelangrijkste vraagstuk van de christelijke gezinsopvoeding belichten. Goed opvoeden is
de hoogste kunst. Vele nuttige gedachten worden hier samengebracht,
vooral over vier factoren die van
overwegend belang zijn bij de opvoeding : de godsdienstige opleiding,
de katholieke school, de karaktervorming en de verdediging van de
zuiverheid. Ons volk zal gemakkelijk die gezonde leer begrijpen, die
vooral door voorbeelden aan eigen
tijd en land ontleend, wordt uitgewerkt.
R. Caron
Roger GAL, La réforme de l'enseignement et les classes nouvelles.
- Les Presses Universitaires de
France, 1946, 61 blz., Fr. Fr. 50.
M. Gal die belast werd om de nieuwe ontwerpen van de Langevincommissie bekend te maken, zet hier
duidelijk en breedvoerig de hervormingsplannen uiteen. Het nieuwe onderwijssysteem is zeker het meest
omvangrijke, dat in Frankrijk sinds
anderhalve eeuw werd voorgesteld.
Het voorziet in de toekomst de uitbreiding van het verplicht onderwijs
tot 18 jaar en een totale omschepping van de opvoeding. Vooral de
middelbare graad ondergaat radicale wijzigingen, zowel in het programma als in de werkmethoden ;
naast de grieks-latijnse humaniora
worden talrijke secties opgericht en
de actieve methoden worden inge-

voerd. Aan die concrete voorstellen
voegt M. Gal vele psychologische en
paedagogische beschouwingen van
meer persoonlijken aard en pleit
vurig voor de vernieuwing.
Die plannen zijn door de Wet nog
niet goedgekeurd maar worden voorlopig als proefneming in meer dan
400 scholen toegepast. Tegen het
overnemen van die ontwerpen blijven
ernstige bezwaren bestaan : o.m. de
ontzettende uitgaven door het voortgezet onderwijs vereist en het gemis aan een degelijk intellectueel
programma. 'n Geschikte brochure
om op de hoogte te komen van de
paedagogische stromingen in Frankrijk.
R. Caron
Paul de MEESTER S.J., De Vader,
zijn macht, zijn liefde, zijn roeping. - De Kinkhoren, Brugge,
1947, 175 blz., ingen. Fr. 48, geb.
Fr. 60.
Vader, in de volle zin van het
woord, is niet ieder die kinderen
heeft, maar slechts hij die de eis
vervult, hem door die betrekking gesteld. Daarom begint de schrijver
met na te gaan hoe kinderogen vader zien, welke onbewuste, maar
daarom zo onfeilbaar dwingende eis
door het ontwakende leven aan het
vaderschap gesteld wordt. Van uit
dat perspectief worden dan de taak,
de macht, de liefde van vader beschouwd, en ook de afwijkingen die
hem bij het vervullen van zijn taak
bedreigen. Twee hoofdstukken worden gewijd aan het vaderschap in
zijn specifiek christelijke waarde :
sacramentele heiliging van het lichamelijk vaderschap langs het huwelijk, en geestelijk vaderschap van
den priester. Het boek besluit met
een hoofdstuk over Hem « naar wien
alle vaderschap in de hemel en op
aarde genoemd wordt », God, onze
Vader. Een mooi gebouwd geheel,
waarin wij echter ongaarne een
hoofdstuk missen over de wisselende
verhouding tot vader bij het opgroeiende kind, in parallel en vaak
in tegenstelling met zijn verhouding
tot moeder.
Moeilijk te benaderen waarden en
haast onverwoordbare werkelijkheden worden hier met Latijnse helderheid, in een door rijke belezenheid
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gevoed betoog, en in een bewogen en
jonge stijl voor elke ontwikkelde
leek toegankelijk gemaakt. Aanbevolen.
L.M.

Drs L. van CRUCHTEN. Het principe der zelfwerkzaamheid en
zijn toepassing in het godsdienstonderricht. Mededelingen van het
opvoedkundig instituut der R.
K. Universiteit, afdeling : Didaktiek, nummer 3, NijmegenUtrecht, 1947.
Deze studie bestaat uit twee delen : het eerste deel houdt zich met
de zelfwerkzaamheidstheorie in het
algemeen bezig en is theoretisch ;
het tweede deel beziet het godsdienstonderricht vanuit het standpunt der
zelfwerkzaamheid en is practisch
bedoeld. Het was niet overbodig geweest, wanneer de schrijver vó•r de
practische beschouwing een theoretische uiteenzetting had gegeven
over het principe der zelfwerkzaamheid bij de catechese, omdat wij na
een exposé der algemene kwestie
niet rechtstreeks kunnen overgaan
tot de concrete toepassing van het
principe bij het godsdienstonderricht,
dat heel aparte problemen stelt. Wij
hebben hierbij met de Openbaring
te doen, die in christelijke leer geformuleerd is, en die in haar geheel
- los van voorkeur en belangstelling
aan de jeugd moet bijgebracht
worden. In deze jaargang nog van
« Verbum » is te lezen, hoe moeilijk
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het is spontaneïteit, initiatief en belangstelling als onderwijsidealen te
verbinden met de systematische scholing in de christelijke leer (Vgl. de
controverse over het onderbreken
der systematische lessen om aansluiting te vinden bij het kerkelijk jaar).
De practische kijk, die van Cruchten op het godsdienstonderricht geeft,
is voor de katholieke catecheten niet
nieuw of verrassend. Deze zijn met
het probleem door het werk van
« Verbum » geheel vertrouwd geraakt. Het zou mij echter niet verbazen, wanneer in niet-katholieke
kringen deze uiteenzetting verwonderde belangstelling zou vinden, omdat men niet vermoedt, hoezeer dit
vraagstuk in de kringen der katholieke
catecheten midden in de belangstellingssfeer staat. Het is daarom wel
jammer, juist voor de niet-katholieke
lezers, dat de schrijver niet een wat
uitvoeriger bibliographie heeft gegeven. Er is omtrent dit punt héél wat
meer aan de hand, dan van Cruchten
doet vermoeden.
Eén opmerking nog : Bldz. 20
geeft de schrijver een « eenvoudig
schetsje », ter verduidelijking van
het begrip « verheven ». Dit schetsje
is nu net tè eenvoudig, omdat God
daarin op dezelfde ladder (alleen een
beetje hoger) als de schepselen geplaatst wordt. Dit wekt naar mijn
mening een verkeerde voorstelling,
het belangrijkste, wat de kinderen
te leren hebben, is dat God de héél
andere is.
Dr Nic. Perquin

RECHT EN ECONOMIE
R. WARLOMONT, L'action publique
et l'action civile devant les tribunaux répressifs. - Extrait
des Novelles «Procédure pénale».
- Ferdinand Larcier Brussel,
1947, 113 blz. groot in-4o, Fr. 130.
Dit eerste deel van de « Novelles »
betreffende de strafrechtspleging behandelt de rechtsvorderingen voor de
strafrechtbank. Na enkele historische beschouwingen over het verband tussen de strafvordering en de
vordering tot schadevergoeding onderzoekt de auteur wie gerechtigd
is beide vorderingen in te leiden en
uit te oefenen, de voorwaarden van
ontvankelijkheid, de oorzaken van

schorsing en forclusie en tenslotte
de wijzen van tenietgaan.
Onzes inziens is de scheiding tussen beide vorderingen niet steeds
voldoende precies getrokken en is er
een zeker gemis aan synthese en eenheid dat zich meermaals uit in herhalingen van reeds behandelde punten. Dit laatste gebrek is vooral te
wijten aan de opzet van het werk,
dat bedoeld is als een handboek voor
de practijk en erop gericht is het
opzoeken te vergemakkelijken. Werkelijk storend is op sommige plaatsen
de inlassing van een paragraaf waarvan men het logisch verband met
wat voorafgaat niet kan vatten.
Anderzijds is de grote verdienste,
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dat de stof volledig bijgewerkt is
aan de hand van de meest recente
rechtspraak en rechtsleer. Zo geeft
de auteur een interessante appreciatie
van het Cassatiearrest van 27 Mei
1943 betreffende het principe « Electa una via », waaruit blijkt dat vooralsnog niet alle moeilijkheden dienaangaande opgelost zijn. Dank zij
het systeem der indeling en de zeer
uitgebreide tafels hebben we hier een
bruikbaar handboek.

K. Caenepeel
C. W. van UDEN, De sociale verzekering, als sociale categorie.
Uitgave van de Algemene R. K.
ambtenarenvereniging, 32 blz.
De Heer van Uden bezit een eigenaardige manier om altijd maar rondom zijn onderwerp heen te springen,
een enkele keer een aanduiding te
geven, die wat dichter bij komt en
dan onmiddellijk weer terug te springen om zijn geheim toch niet te
vroeg te verraden en lang de aandacht te boeien. Dat werkt vermoeiend en laat de lezer tot het
einde toe enigszins in het onzekere
omtrent zijn bedoeling. Als ik hem
begrepen heb, dan wil hij betogen,
dat de sociale verzekering niet op de
privaatrechtelijke grondslag van een
verzekeringsovereenkomst mag berusten, maar in het publieke recht
moet verankerd worden. Zijn argumentatie lijkt mij, alweer als ik het
goed begrijp, hierin te liggen, dat
de privaatrechtelijke overeenkomst
een belangenstrijd veronderstelt, die
ten nadele van beide partijen kan
uitkomen en waarbij de staat altijd
waakzaam moet zijn om de gestoorde harmonie der krachten te herstellen. Deze belangenstrijd behoort
echter ook tot het wezen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waarmede een publiekrechtelijke sociale
verzekering verbonden kan zijn. De
auteur lijkt mij het centrum der
discussie van den inhoud naar de
vorm te verleggen. De sociale verzekering moet een dergelijken inhoud
hebben, dat zij den arbeider zekerheid geeft tegen de sociale noden.
Of de vorm privaatrechtelijk of pu-

bliekrechtelijk is, doet weinig ter
zake. Maar, laat ik nogmaals herhalen, dat ik er niet zeker van ben,
dat ik den auteur wel juist verstaan
heb.

P. d. B.
Mr J. J. van der VEN, Eigendom en
Arbeid hi het Burgelijk Wetboek.
-- Dekker en van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1947, 28 blz.,
fl. 1.25 ; De eenheid van het Arbeidsrecht, Dekker en van de
Vegt, 1947, 19 blz., f. 0.80.
De boekenmarkt wordt tegenwoordig overstroomd met inaugurele reden. Mr van der Ven spant de kroon
door er in drie dagen twee af te steken. De eerste onderzoekt de waarde, die het Burgelijke Wetboek toekent aan den arbeid. Dat blijkt een
wetboek der bezittende klasse te
zijn, dat het niet de moeite waard
vindt enige zorg aan den arbeid en
den arbeider te besteden. Eerst in
1907 werd een tachtigtal artikelen
over dit onderwerp in het B. W. ingevoegd. Hierin werden enkele dingen met de grootste zorgvuldigheid
bepaald, maar zulke gewichtige onderwerpen als het rechtvaardige loon
en het rechtvaardige ontslag durfde
de wetgever toen nog niet aan.
Dat behoort tot het te constitueren
Arbeidsrecht, waarover de tweede
rede handelt. Zij ziet het Arbeidsrecht als een geheel, dat eerst in
afzonderlijke plaatsen zal uitgewerkt
moeten worden, maar uiteindelijk
toch in een Wetboek van het Arbeidsrecht zal moeten verzameld worden.
Arbeidsrecht omvat immers volgens
de redenaar niet slechts de arbeidsverhoudingen, die persoonlijke onderschikking meebrengen, maar alle
arbeidsverhoudingen. Daarbij gaat
hij uit van de ietwat te breed opgezette arbeidsdefinitie van P. Devolder. De aard van dit recht wordt
bepaald als te zweven tussen privaat
en publiekrecht in. Als het volledig
uitgewerkt wordt, hoort er ook een
eigen soort van strafrecht, tuchtrecht en strafrechtspleging in.
Of het ooit zover komt ?
P. de B.

DRUKKERIJ L. VANMELLE, DOORNZELESTRAAT, 15, GENT.
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missionaris aan 3 delen van « Licht zal stralen over ons » ?
Brieven aan : Kloosterman's Boekhandel, Nijmegen.
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TECHNISCH INSTITIIIJT

te OOSTEN D E , Stuiverstraat, 108
vormt technische ingenieurs in . de industriële scheikunde
in de werktuigkunde (motoren) en de electriciteit
overeenkomstig het Kan. Besluit van 19 Juli 1935.
— DRIE STUDIEJAREN —
Voorbereidende klasse toegankelijk na de rhetorika of de tweede van
de humaniora. — Drie voorbereidende jaren na de middelbare studiën
van den lageren graad. — Internaat met beperkt aantal plaatsent.

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
Nieuwe reeks, Jaargang 1
77e jaargang van STUDIEN : 15e jaargang van STREVEN
Verschijnt 11 maal 's jaars in afleveringen van 112 pagina's

AAN AL ONZE LEZERS

Met dit nummer eindigt het eerste halfjaar van deze jaargang. De vele
schrijvers hebben ieder op hun gebied het beste gegeven, dat zij te geven
hadden. Terugblikkend op de verschenen nummers mogen wij hun gelukwensen met het tot stand gebrachte werk. Niet alleen kwantitatief
de
zes nummers vormen met hun 672 pp. een respectabel boekdeel
maar
bovenal kwalitatief. Over vele actuele en brandende problemen uit het
geestesleven van onzen tijd werd er geschreven met een verhelderende
blik en vanuit een principieel katholiek standpunt.
Toch is dit nog slechts een begin. De samenwerking tussen Noord en
Zuid belooft steeds meer vruchten af te werpen en opent steeds nieuwe
perspectieven.
Wensen, critiek en goede raad van onze lezers zal de redactie gaarne
aanvaarden en naar vermogen omzetten in de daad. Zij hoopt ook te mogen
rekenen op uw steun ; met name door ons tijdschrift bekend te maken.
Geen tijdschrift immers kan zonder steun van zijn lezers het doel bereiken,
dat het zich stelt. Gij kent de personen, die zich voor ons tijdschrift zullen
interesseren. Biedt hen aan een proefnummer te vragen of zich op te geven
als abonnee (zie formulier op volgende bladzijde) .

AAN SOMMIGE ABONNEES

De abonnees, die gewoon zijn te betalen in twee halfjaarlijkse termijnen,
worden erop attent gemaakt, dat met 1 April het tweede halfjaar aanvangt.
Wij verzoeken hen daarom beleefd het abonnementsgeld voor dien datum
te willen voldoen ter vermijding van onnodige administratie-onkosten.
DE REDACTIE

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
Geeft u op boeiende wijze voorlichting over alle vraagstukken van
het hedendaagse geestesleven ;
is daarom van blijvende waarde voor uw bibliotheek.

Enkele grepen uit de publicaties van het laatste half jaar :
-

-

-

Gertrud von LE FORT schreef over Duitsland en haar volk ;
J. van HEUGTEN over Franz Werfel en Gerard Walschap ;
Em. JANSSEN over Karel v.d. Woestijne ;
Max van POLL publiceert een reeks artikelen over het Indië-Beleid ;
Er verschenen artikelen over Amerika, Spanje, Duitsland, Zwitserland,
Tsjecho-Slowakije ;
over Godsdienst en ascese, over wijsbegeerte en recht ;
over problemen rondom het humanisme en de moderne techniek ; etc.
iedere maand biedt het een Politiek Overzicht en een beschouwing
over het wereldbeeld ;
talloze boeken van waarde en betekenis worden besproken.
Aan hen, die nog geen abonnee zijn
ABONNEERT U NU
door onderstaand formulier in te vullen

Ondergetekende :
woonachtig te •
wenst

* een abonnement
op KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT STREVEN
* een proefnummer

met ingang van
. Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Handtekening,

1

Administratie-adres voor Nederland
Rozengracht 133, Amsterdam.

Administratie-adres voor België
De Kinkhoren, Houtkaai 22, Brugge.

Voor nadere bijzonderheden over Administratie : zie 2e blz. van de omslag.

Ine beroemde meesterwerken van

Dr. Fr. - M. WILLAM

LA VIE DE JESUS
dans Ie pays et le peuple d'Israël
Het. verschijnen van dit op de geschiedkundige, archeologische
ethnographische en tekstcritische studiën gebaseerde werk was
en blijft een evenement.
550 blz. - 144 fr. - Rijk geïll.
De Nederlandse herdruk is eveneens van de pers.

LA VIE DE MARIE
Mère de Jésus
Het even bekende werk complementair aan het voorgaande.
440 blz. -- 144 fr. -- Rijk geïll.

.De mooiste reeks over muziek

COMPONISTEN - SERIE
In 24 delen de levensroman en het compositiebeeld van : Bach,
Bruckner, Grieg, Haendel, Beethoven, Haydn, Brahms, Chopin,
Bartok, Purcell, Sibelius, Weber, Wagner, J. Strauss, Schumann,
Verdi, Schubert, Tschaikowski, Mendelssohn, Mozart, Palestrina,
Ravel, Dvorak, Paganini.

Topprestatie als mooie uitgave en rijk geïll.
Elk deel : 90 fr. bij intekening op de reeks.
Per deel afzonderlijk : 125 fr.

SIGRID UNDSET

KRISTIN LAVRANS DOCHTER
3 delen
Het meester-epos thans weer opnieuw verkrijgbaar, in zeer mooie
uitgave tegen 450,- fr.
De N.V. STANDAARD-BOEKHANDEL echter maakt u de betaling
mogelijk in 3 stortingen van 150 fr.
N.V. STANDAARD-BOEKHANDEL
Antwerpen : Huidevettersstraat 55-59 ; postr. 105248. - Brussel :
121, Em. Jacqmainlaan ; postr. 162.69. - Gent : Lange Kruisstraat
2 ; postr. 7561. --- Leuven : Predikherenstraat 10 ; postr. 1698.96.
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M. E. BELPAIRE

GESTALTEX I\ 'T VERLEDEN
Op 31 Januari 11. werd Juffrouw M. E. Belpaire 95 jaar. Het volk van
Vlaanderen moest haar op die feestelijke jaardag vieren en beschenken, maar
het werd door haar gevierd, die ons in deze maand haar jongste boek aanbood
« Gestalten in 't Verleden », waarin zij de belangrijkste herinneringen uit haar
lang en vruchtbaar leven heeft neergeschreven. Dit boek zal de lezer niet enkel
een indrukwekkend en bij benadering volledig beeld geven van de bewonderenswaardige figuur, die Jw. Belpaire is, maar ook een boeiend relaks over vele
gebeurtenissen uit onze nationale Vlaamse, sociale, artistieke, letterkundige geschiedenis, waarbij zij innig was betrokken. Gedurende drie kwart eeuws heeft zij de
strijd en de groei van ons volk op vele gebieden meegemaakt. Dit historisch
perspectief geeft aan haar « mémoires » de betekenis van een belangrijk document.
Met helder inzicht en opvallende moed heeft zij zich in dienst van het Vlaamse
recht in België gesteld. Van nabij en actief heeft zij ook het ontstaan van de
christelijke democratisch-sociale beweging in ons land meegemaakt. Door de in
vele opzichten belangrijke familie-kring waarin ze leefde en door haar bijzondere
gaven stond zij in betrekking met vele vooraanstaande personen op politiek, sociaal,
wetenschappelijk en artistiek gebied. Haar leven lang beoefende zij, naar het
voorbeeld van haar tante Constance Teichmann, de christelijke liefdadigheid met
vrouwelijke offerzin en adellijke eenvoud. Vooral in de oorlogsjaren '14-'18 heeft
zij deze caritatieve overgave getoond, toen zij onze front-soldaten als een « moedertje » bijstond. Zeer vroeg richtte zij haar ontwikkelde kunstzin bij voorkeur
naar de gebieden van letterkunde en muziek. Ontelbaar zijn de initiatieven, die
zij nam tot bevordering van het kunstleven te Antwerpen en elders. In de
geschiedenis van onze letteren heeft zij in menig opzicht een providentiële zending
vervuld, o.m. toen zij in 1898 op het plan der cultuur de eerste belangrijke
concentratie van vooraanstaande katholieke voormannen verwezenlijkte in de kring
« Eigen leven », die de « ziel moest worden van de Vlaamse Beweging ». In de
schoot van die kring stichtte zij « Dietsche Warande en Belfort » in dienst van
een cultuur-ideaal, dat christelijk én humaan, beginselvast én ruim, vlaamsgezind
én universeel zou zijn.
Ziedaar enkele hoofdlijnen van de veelzijdige bedrijvigheid van Jw. Belpaire,
zoals zij deze in haar « Gestalten in 't Verleden » met doorvoelde oprechtheid,
heldere blik en discrete eenvoud neerschreef. Boeiende en zelfs onmisbare bijzonderheden uit onze cultuurgeschiedenis in de XIXe eeuw worden hier meegedeeld.
In dit werk zal de lezer de overtuiging opdoen dat niemand in onze Vlaamse
geschiedenis de rol, die de vrouw met haar eigen gaven in onze beschaving
vervullen kan en moet, zo volkomen heeft belichaamd als Jw. Belpaire. Uit dit
boek rijst haar eerbiedwaardige en beminnelijke figuur voor ons op als een
ideaalbeeld van waarachtige vrouwelijke levensgrootheid. Zij heeft gedurende driekwart-eeuws de Kerk, haar land, haar volk, zuiver en volkomen gediend, zoals
alléén dienen kan wie levenslang in volledig zelf-vergeten, de liefde tot God en
evenmens, puur en diep, in zijn ziel hield geschreven.
Albert WESTERLINCK.

380 blz. en 1 buitentekstplaat
formaat 16 X 23
ingenaaid 150 fr.
DE KINKHOREN, 22 Houtkaai,

gebonden 190 fr.
BRUGGE

KATHOLIEK ARCHIEF
brengt U wekelijks berichten uit binnen- en
buitenland, excerpten van belangrijke publicaties; pauselijke en bisschoppelijke toespraken, enz. enz.

KATHOLIEK ARCHIEF
legt de belangrijkste feiten en gegevens uit de
Katholieke wereld voor U vast

KATHOLIEK ARCHIEF
stelt U door zijn Indices in staat, te vinden wat
U zoekt

KATHOLIEK ARCHIEF
is als goede wijn, die met de jaren in waarde
stijgt

KATHOLIEK ARCHIEF
is een uitgave van de Katholieke Actie in
Nederland, Postbus 2 Heemstede, in samenwerking met «Geloofsverdediging », te Antwerpen, Ploegstraat 23.
Het kost f. 20.- per jaar, f. 10.- per half jaar,
f. 5.- per kwartaal. Voor België 325 fr.
Proefnummers op aanvraag bij de Administratie, Postbus 2, Heemstede of Ploegstraat 23,
Antwerpen.

Kleine Bibliotheek voor Theologie en Ascese

Kanunnik Jean VIEUJEAN

LEVEN
NAAR DE GEEST
Vertaald door Aehiel Leysen, pro

« Een pleitrede om te leven naar de geest midden een beschaving die vastgeankerd zit in het vleselijke. Schrijver
definieert dil leven als een schroomvol schouwen in het verborgen innerlijk wezen der dingen; een zielvol benaderen
van hun concrete eigenheid; een Godsblik op de werkelijkheid. Daarna toont hij aan hoe dit goddelijk inzicht de
meest uiteenlopende domeinen van het leven moet doorgla1ll':en en omvormen; de evenmens, de arbeid, het huwelijk,
het lijden en het christendom. Om te besluiten wijst hij op
de middelen die aan het leven naar de geest een ruimere
ontplooiing kunnen geven.

Dit boek is een weldaad omdat het ons kinclerlijk ontvankelijk maakt voor de schittering van bet eenvoudige, en
tevens het verlangen wekt om intens te leven in de Grote
Aanwezigheid. »
(Collatimzes Bruflenses).

Formaat : 18,5 X 20,5 - 105 blz.
Prijs: 40,- fr.

< DE KINKHOREN» DESCLEE DE BROUWER & Cie

AFDELING

VERKOOP :

Houtkaai

22,

BRUGGE

KATHOLIEK

CULTUREEL
TIJDSCHRIFT

STREVEN
Ie JAARGANG - Ne 7
APRIL 1948

JNIIOL'D
}:d. lJlIANIS S. J. -

lJe l/Iurele en reli[!ieuze }JprsoonZijkheid van .hzus

J. van IlEr'GTF:N S . .J. -

Ves/dijl,' lip :1oek nl/I/r Religie

P. de ImUTX S . .1. -

Tl. C. (;.lRDJSER S. J. -

Tijdelijke Jlisdrijveu

Katlwlipkp Litp/'ll/uur in de j'pl'elliyde State71

H. SClTllJIDT S. J. .~I([.x

van POJ,L -

Em. J L1NSSA'}; S. J. }J.

Medeverrijzenis

Het Indië-Releid 11

!Jet Vermeylen-Pollcls en de Vll/amu Beweging

DTERJCKX S. J.
.1.1'l/OJI.1S -

llist07'isclu Utem/uur in België
De del'de Wey - Federalisme

POLJ1'IEK OVERXJCHT
NIEUWE IWI~KRN

DESCLÉE, DE BROUWER - BRUSSEL, AMSTERDAM

KATHOLIEK

CULTUREEL

TIJDSCHRIFT

STREVEN
Nieuwe reeks, Jaargang 1
77e jaargang van STUDIEN ; 15e jaargang van STREVEN
Verschijnt 11 maal 's jaars in afleveringen van 112 pagina's
HOOFDREDACTEUREN

Dr J. VAN HEUGTEN S. J.
Singel 448, Amsterdam

F. DE RAEDEMAEKER S. J.
Oude Abdij, Drongen

RE DACTI E· S EC R ETA RIS

Ch. NIEDERER S. J.
Rozengracht 133, Amsterdam C.
Oude Abdij, Drongen (O.Vl.).
ADMINISTRATIE

Rozengracht 133, Amsterdam C.
(Giro : 128352)

De Kinkhoren, Houtkaai
Brugge (Postch. : 4856)

22,

ABONNEMENTEN

Abonnementsprijs Fr. 150 per jaar, halfjaar Fr. 80. Andere landen 200 Belg.
Fr. per jaar, halfjaar 120 Belg. Fr. Afzonderlijke nummers Fr. 25.
Nadruk van Artikelen in dit nummer, zonder verlof van de redactie, is verboden.

INHOUD

EN

ADRESSEN

DER

SCHRIJVERS

Prof. Dr Ed. DHANIS S. J. - De morele en religieuze persoonlijkheid
van Jezus;
MInderbroederstraat 11, Leuven.

673

Dr J. van HEUGTEN S. J. - Vestdijk op zoek naar Religie.
Singel 448, Amsterdam C.

692

Dr P. de BRUIN S. J. - Tijdelijke Misdrijven .
Tongerse straat 53, Maastricht .

705

H. C. GARDINER S. J. - Katholieke Literatuur in de Verenigde Staten
329 West 108th Street, New York 25, N.Y.

714

Dr H. SCHMIDT S. J. - Medeverrijzenis
Tongerse straat 53, Maastricht.

724

Max van POLL. Het Indië-Beleid II
Van Stolkweg 32, s'Gravenhage.

729

Em. JANSSEN S. J. - Het Vermeylen-Fonds en de Vlaamse Beweging
Minderbroederstraat 11, Leuven.

736

M. DIERICKX S. J. - Historische Literatuur in België.
MInderbroederstraat 11, Leuven.

741

Dr A. THOMAS. - De derde Weg . . Federalisme
De Ridderlaan 91, Wemmel, Belgie.

751

POLITIEK OVERZICHT

761

NIEUWE BOEKEN

766

Mededelingen van de Redactie ; Zie laatste bladzijde.

De

morele en religieuze Persoonlijkheid
van Jesus 1
door Ed. DHANIS S.J.

TER INLEIDING

Wie er op gesteld is de verscheidene letterkundige genres nauwkeurig te onderscheiden, zal onze vier Evangeliën niet licht biographieën van Jesus noemen. De evangelisten immers tonen weinig
belangstelling voor de chronologische orde der feiten en voor hun
geographische plaatsbepaling. Ook leggen ze er zich weinig op
toe het verband te doen uitkomen tussen behandelingen, reacties
en gebeurtenissen. Sint Markus en sint Jan spreken geen woord
over de dertig jaren van Jesus' verborgen leven. Sint Lukas en
sint Mattheüs gaan van hun Evangelie der kindsheid onmiddellijk
over tot het openbaar leven van Christus, zonder zich er om te
bekommeren de grote leemte die zich daartussen bevindt aan te
vullen. Het eigen karakter van de Evangeliën komt wellicht het
best tot zijn recht, wanneer wij ze als catechesewerkjes bestempelen. Zij willen ons een weerklank geven van Jesus' prediking,
verschillende wonderen verhalen die zijn onderricht bekrachtigen,
zijn dood voor ons, mensen, verhalen, en tenslotte getuigenis afleggen van zijn heerlijke verrijzenis. Elk der vier Evangeliën
heeft zijn eigen plan, vrij summier nochtans, en behandelt de
stof vanuit een eigen gezichtspunt. Ze werden echter met te
weinig technische bevoegdheid samengesteld, dan dat men ze, in
de volle zin van het woord, letterkundige werken mag noemen.
De evangelisten wenden geen pogingen aan om het uiterlijk voorkomen of het morele beeld van Christus te schetsen. Ze denken
er evenmin aan de geestesgesteldheid van de verschillende klassen
zijner toehoorders weer te geven of het oorspronkelijke van de
blijde boodschap te onderlijnen. Heel vaak stellen zij er zich mee
tevreden de synoptische Evangeliën althans losse brokstukken aan elkaar te rijgen : woorden van Jesus namelijk, toespraken en episoden. Toch zijn de verhevenheid en de aantrekkelijkheid dezer geschriften zeer groot. Dit danken zij niet zozeer
1. Wij publiceren hier de inleiding en het eerste deel van een essay dat vier delen zal
bevatten. Dit eerste deel vormt een voldoend geheel op zichzelf. Hetzelfde mag gezegd worden
van de volgende, die we van zin zijn eveneens als afzonderlijke artikels in « Streven A
te laten verschijnen.
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aan het talent van hun schrijvers, als wel aan de boodschap die
zij inhouden, en aan de morele en religieuze persoonlijkheid van
Hem die deze boodschap bracht.
Nooit hebben de Christenen nagelaten de Evangeliën te lezen
en te verklaren, om zodoende een grondiger inzicht in de persoonlijkheid van Jesus te verkrijgen. Sinds de XIXe eeuw echter
zagen synthetische studiën het licht die zich ten doel stelden een
beeld van Jezus' persoonlijkheid te geven, zoals men dit uit het
geheel der evangelische gegevens kan opmaken. Ook wij zouden
een dergelijk beeld willen schetsen, zoals blijkt uit de titel van
ons essay. Die titel bepaalt nader, dat we Jesus vooral zullen
beschouwen in zijn morele en religieuze persoonlijkheid. Hij heeft
toch vooral geleefd voor de godsdienstige en zedelijke waarden.
Met het woord « persoonlijkheid » bedoelen we in deze studie een
concreet geheel van menselijke gesteldheden ten overstaan van
verscheidene waarden. Dit geheel van gesteldheden is niet precies
het ik ; het is eerder vervat in het ik, als in een laatste subjectieve
eenheid. Om het ik van Christus aan te duiden, waarin, volgens ons katholiek geloof, niet enkel een menselijke natuur met
al haar gesteldheden, maar ook de goddelijke natuur is vervat, —
om het ik van Christus aan te duiden, zullen we de term « persoon », niet « persoonlijkheid » gebruiken. De persoon van Christus is goddelijk. Hetgeen we echter zijn persoonlijkheid zullen
noemen is een psychologische, menselijke werkelijkheid.
Onze beschrijving van Jesus' persoonlijkheid zal vooral steunen op de drie synoptische Evangeliën, en slechts bij wijze van
aanvulling op het Evangelie van sint Jan. Want de historische
betrouwbaarheid van Johannes, die we zeker erkennen, is van
een andere aard als die der synoptici. Er zijn zeer gegronde redenen om aan te nemen, dat deze laatsten, die in nauw verband staan
met de eerste catechese der apostelen, Jesus' gezegden nogal naar
de letter weergeven. Een zo letterlijke getrouwheid zoekt sint
Jan echter niet. Het bewijs hiervan werd meermalen gegeven,
en een korte opmerking daarover zal hier volstaan. Jesus' redevoeringen, in het Evangelie van Johannes, ontwikkelen uitvoerig
enkele grote theologische themas, die door de synoptici slechts
vermeld of terloops aangeroerd worden. Bovendien bestaat er
een zeer groot verschil tussen de spreekwijze van Jesus in het
vierde Evangelie en bij de synoptici. Welnu, de thema's die in
de redevoeringen van het vierde Evangelie vooral in het licht
worden gesteld, treden ook in de eerste Brief van sint Jan op
de voorgrond ; en de eigen vorm van Jesus' taal in Johannes'
Evangelie benadert op een eigenaardige manier de zo kenschetsende stijl van Johannes' Brieven. Dat alles wordt niet voldoende
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Doch vaak is zij als het ware doordrongen van nederigheid en
van overgave aan de goddelijke Voorzienigheid. In haar ligt dan
een bepaalde wijze besloten om zichzelf bescheiden te affirmeren
en om zich aan God weg te schenken. Dit ineengroeien van gesteldheden aan onze drie categorieën ontleend zal geen moeilijkheid met zich meebrengen. Veeleer zal het beletten, dat onze drievoudige indeling de concrete eenheid van Jesus' persoonlijkheid
uit het oog zou doen verliezen. In de drie bovengenoemde artikelen, zullen er wij ons voor hoeden de feiten volgens een stelselmatig schema van deugden of gesteldheden te classeren. Eerder
zal er naar gestreefd worden een orde te volgen die als vanzelf
ontspruit uit de gegevens der Evangeliën.
In de loop van onze uiteenzetting zullen wij Jesus' uitspraken
aantreffen niet alleen over zijn waardigheid als Messias, maar
ook over zijn transcendente souvereiniteit als Mensenzoon, en .over
de heilige band die Hem, de Zoon, met de hemelse Vader verenigt. Wie de persoonlijkheid van Jesus wil leren kennen, moet
met die geheimnisvolle verklaringen rekening houden. Immers,
als iemand op een zo ontzettende grootheid aanspraak maakt,
dan is zijn persoonlijkheid daar ten nauwste in betrokken. Het
kan een uitlating zijn van een geïllumineerde, slachtoffer van zijn
grootheidswaanzin ; maar het kan ook de uitdrukking zijn van
een ondoorgrondbaar mysterie, dat een stempel zal drukken op
de hele geestelijke houding van wie het in zich draagt. Daaruit
blijkt, dat een studie over Jesus' persoonlijkheid niet volledig
kan zijn, zolang men geen stelling neemt omtrent het geheimzinnig getuigenis dat Hij over zichzelf gaf. Zo zullen wij er dus
toegebracht worden een vierde artikel te schrijven met als titel,
« De Zoon van God ». Wij zullen er de overige manifestaties
van Jesus' morele en religieuze persoonlijkheid vergelijken met
de aanspraak die Hij er op maakt de Zoon van God te zijn, gekomen om de rol van Messias en Mensenzoon te vervullen. Het zal
dan blijken, dat Jesus een grootheid bezit, zo in harmonie met
het goddelijk mysterie waarop hij zich beroept en zo onverklaarbaar buiten dit mysterie, dat zij een uitnodiging inhoudt om te
aanvaarden wat zonder haar werkelijk ongeloofbaar zou zijn.
Graag zouden wij zeggen, dat het mysterie van Jezus' goddelijk
toonschap als de sleutel zal voorkomen van het geheim zijner
persoonlijkheid.
^
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staat tegelijkertijd in bewondering tegenover de mysteries die
hij peilt, en als verslagen door hun grootheid. Zijn gedachten
zijn gedrongen, ingewikkeld, gewrongen, met plots een brede vleugelslag ; zij verraden de spanning van zijn geest en een diep
ontzag voor hetgeen de mens oneindig te boven gaat. In het Evangelie van sint Jan mist men reeds de onnavolgbare eenvoud der
synoptici. Ten dele zal dat weliswaar een gevolg zijn van de door
sint Jan gemaakte keuze der redevoeringen en gesprekken ; maar
het hangt ook samen met het reeds vermelde feit, dat Johannes
de gedachten van Jesus eerst weergeeft, zoals hij ze zelf verwerkte.
Pascal heeft de verrassende eenvoud der gedachten van de Meester treffend opgemerkt : « Jésus-Christ a dit les choses grandes
si simplement qu'il semble qu'il ne les a pas pensées, et si nettement qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Cette clarté jointe à cette
naïveté est admirable ».
De eenvoud van Jesus' onderricht houdt verband met de Hem
eigen wijsheid. Men kan redeneren over de dingen van God, als
philosoof of als theoloog ; men kan er ook over spreken vanuit
een rechtstreeks beleven. Er bestaat een kennis van de goddelijke
dingen die discursief en zuiver notioneel is, maar er bestaat er
ook een die eerder intuïtief moet genoemd worden en affectief.
Aan deze laatste is de kennis welke de prediking van de meester
bezielt ongetwijfeld verwant. Ook andere grote religieuze figuren
bezaten in hoge mate een intuïtief inzicht in de zedelijke en godsdienstige waarden. Toch bemerkt men, hoe, zelfs bij de grootsten
onder hen, het verwerven van de wijsheid zich slechts langs
aarzelend zoeken of trapsgewijze heeft voltrokken. Zarathoestra
smeekt de wijze God, Ahura-Mazda, hem te leren of hij niet op
de verkeerde weg is bij zijn godsdienstige hervorming 2 . Na jarenlange onvruchtbare ascetische oefeningen, ontvangt Boeddha,
's nachts, onder een vijgeboom van de Uruvelá, de grote verlichting die hem voor goed zijn weg naar de bevrijding toont 3 . De
Evangeliën integendeel brengen geen sporen van een aarzelend,
zoekend en zich evoluerend denken. De jonge Meester is ongeveer dertig jaar oud 4 . Hij ontving geen onderricht van de rabbijnen 5 ; maar Hij brengt een voldragen wijsheid mee, die de
verhouding van de mensen tegenover God grondig vernieuwt.
Die wijsheid trotseert de eeuwen. En hoevelen onder hen die de
religieuze mensheid het meest tot eer strekken, hebben daar niet
de boodschap herkent waar het beste in hen op wachtte ! Nogmaals, hoe kon het geschieden, dat een zo nieuwe en zo verheven
1. PASCAL, « Pens es et opuscules », uitg. Brunschvicg, Parijs, blz. 699. - 2. YASNA ' ,
44. Zie bij voorbeeld a The Zend -Avesta », 3e deel, Engelse vertaling door MILLS (Coll. « The
Sacred Books of the East », dl. Ø), Oxford, 1887, blz. 111-121. - 3. H. VON
GLASENAPP, « Der Buddhismus », Berlijn, 1936, p. 21-22. - 4. Lk., III, 23. - 5. Jo., VII, 15.
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wijsheid gekenmerkt werd door zoveel eenvoud, men zou haast
zeggen door zoveel argeloosheid ? Hier staat men voor een van
de trekken, die de persoonlijkheid van Jesus zo geheimnisvol maken. Het klinkt paradoxaal, maar het is ten volle juist te spreken
van het mysterie van Jesus' eenvoud.
De eenvoud van de Meester is niet alleen een kenmerkende trek
van zijn gedachtenleven, hij is ook een hoedanigheid van zijn
hart. De rechtschapenheid is Jesus zo dierbaar, dat Hij er zich
niet mede tevredenstelt het misbruik van eedformules te veroordelen ; Hij zou willen, dat men het geheel en al zonder eed
kon doen : « Ik zeg u echter, in het geheel niet te zweren... Maar
uw woord zij : j a, als het waar is, neen, als het niet waar is ;
wat daar bij komt, is uit den boze » 1. Zijn liefde tot de zieleklaarheid geeft Hem een afschrik voor al wat op schijnheiligheid
of dubbelhartigheid lijkt in de beoefening van de godsdienst. Hij
wil, dat de aalmoes, het gebed, het vasten in stilte gebeuren,
omwille van de Vader die in het verborgen ziet en het vergelden
zal 2 . De zedelijkheid van het uitwendig gedrag is Hem niet genoeg, zolang zij niet gepaard gaat met die van de geheimste verlangens 3 . Voor altijd heeft Hij de farizeese houding gebrandmerkt, die meer bekommerd is om uitwendige practi j ken en formalistische casuïstiek, dan om de gesteltenissen des harten en
de milddadigheid jegens de naaste 4 . Ook waarschuwt Hij tegen
de illusie, die bestaat in het kweken en uitdrukken van schone
gevoelens, zonder dat men bezorgd is voor de hervorming van
het leven : « Niet iedereen, die tot Mij zegt : Heer, Heer ! zal
binnengaan in het rijk der hemelen ; maar wel wie de wil van
mijn Vader volbrengt, die in de hemelen is » 5. De zuiverheid
van de mening moet van die aard zijn, dat men het goede nastreeft, zonder welgevallig op zijn goede daden terug te zien :
« Maar als gij een aalmoes geeft, laat dan uw linkerhand niet
weten wat uw rechterhand doet » °. Jesus spreekt over de zedelijke goedheid als over een inwendige gaafheid en helderheid :
« Uw oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog goed is, dan
is heel uw lichaam verlicht ; maar deugt het niet, dan is ook
uw lichaam in het duister. Zorgt er dus voor, dat het licht in u
geen duisternis wordt » %.Die helderheid van het gemoed staat
tegenover het duister geweten van de verdeelde zielen, degenen
namelijk die tegelijkertijd « God en de Mammon » willen dienen 8 .
Er bestaat een eenvoud die inwendige armoede verraadt of
die voortvloeit uit een starre, geometrische geestesgesteldheid.
4.
6.

1. Mt., V, 34a, 37. — 2. Mt., VI, 2-6, 16-18. — 3. Mt., V, 21-24, 27-30. —
Mt., XXIII, 13-36 ; Lk., XI, 39-52 ; — XVI, 15. — 5. Mt., VII, 21 = Lk., VI, 46. —
Mt., VI, 3. — 7. Lk., XI, 34,35 = Mt., VI, 22,23. — 8. Mt., VI, 24 = Lk. , XVI, 13.

680

DE PERSOONLIJKHEID VAN JEZUS

Zo
de eenvoud
eenvoud van Jesus
Jesus niet,
niet, waar
waar niets
nietsarms,
arms,niets
nietsdoctridoctriZo is de
nairs in voorkomt.
voorkomt. Deze man, die geheel
geheel in
in het
hetgoddelijke
goddelijkeopgaat,
opgaat,
bekijkt toch
dingen te midden
midden waarvan
waarvan Hij leeft
leeft met
met een
eenopopbekijkt
toch de
de dingen
Het Galilees
Galilees milieu
milieu met
metdedebijzonderheden
bijzonderheden
rechte belangstelling. Het
rechte
uit het dagelijks leven
leven van
van landbouwers
landbouwers en vissers,
vissers, illustreert
illustreertzijn
zijn
onderricht,
daardoor zo
open lucht
lucht en
en
onderricht, dat
dat daardoor
zo een indruk maakt van open
volle zon.
spreekt over
over de
leliën des velds en de
de vogels
vogels in
in de
de
volle
zon. Hij
Hij spreekt
de leliën
lucht,
voorboden van
de tarwe
tarwe die
die in
in
lucht, over de voorboden
van regen
regen en
en hitte, over de
de schuren verzameld
verzameld wordt,
die men
men in
in zakken
zakken giet
giet
wordt, over
over de wijn die
net dat
dat in
in het
hetmeer
meerwordt
wordt geworpen.
geworpen. Er
Er isisplaats
plaats
en
over het net
en over
in zijn
zijn redevoeringen
redevoeringen voor
de hen,
hen, die
die de
de kuikens
kuikens onder
onder haar
haar
voor de
vleugels
vergadert, voor
voor een
een verloren
verloren drachme
drachme en
en een
eenverloren
verloren
vleugels vergadert,
schaap,
kinderen die
hun spel
spel een
eenfeestelijke
feestelijkeoptocht
optocht
schaap, voor
voor de
de kinderen
die in hun
of een
een begrafenisstoet
begrafenisstoet organiseren,
organiseren, voor
voor een
een bruiloftsmaal
bruiloftsmaal en
en
de os die
die in
in de
de put
put viel.
viel. Zijn
Zijn
voor
voor de
de redding
redding van
van de
de jongen
jongen of
of de
concrete
gemoedelijk en tegelijk
tegelijk zo
zo kies,
kies,openbaart
openbaarteen
een
concrete aard,
aard, zo gemoedelijk
frisse gevoeligheid
gevoeligheid die
die de
degezonde
gezonde bekoorlijkheid
bekoorlijkheid der
der dingen
dingen gegewaarineenieders
eeniedersvreugden
vreugdenenensmarten
smarten
hunweerklank
weerklank
en waarin
niet, en
• hun
vinden.
J esus spreekt
spreekt niet
niet als
alseen
een• verbitterd pessimist
pessimist en
enevenevenvinden. Jesus
zijngodsdienstig
godsdienstigleven
levengetrouw
getrouw
min als een strenge
strenge asceet.
asceet. Al isiszijn
min
heldhaftigheid toe,
vindt men
men er
ereenzaamheid
eenzaamheid en
en vasten
vasten
tot heldhaftigheid
toe, al vindt
in \1, toch
toch is
is het
hetzeer
zeermenselijk
menselijkgebleven,
gebleven, menselijker
menselijker gewis
gewis dan
dan
dat
van Johannes
Johannes de
de Doper.
Doper. Bekrompen
Bekrompen geesten
geesten maakten
maakten hierhierdat van
omtrent
gunstig uitviel
uitviel voor
voor Jesus.
Jesus. Zij
Zij
omtrent een
een vergelijking
vergelijking die
die niet gunstig
bij zijn
zijnleerlingen
leerlingenmeer
meerascetische
ascetischeprestaties
prestaties
hadden bij
hadden
bij Hem en bij
zien 22. De rijke menselijkheid
menselijkheid van Jesus
Jesus verklaart
verklaart het
het gegewillen zien
mak waarmede
waarmede Hij verkeert
verkeert met
met de
deachterdochtige
achterdochtigeFarizeeën
Farizeeën 8s,
mak
en zijn
zijn even
even slagvaardige
slagvaardige als
als juiste
juisteantwoorden
antwoorden~.
schuwt
4 Hij
Hij schuwt
niet met
met de
de misprezen
misprezen tollenaars
tollenaars om
om te
te gaan
gaan 5.5 Vriendschap weet
weet
Hij
te sluiten
sluiten 66 ; en
meesten van
van hen die Hij
Hij tot
totzijn
zijnmedemedeen de meesten
Hij te
werkers heeft
gemaakt, blijven
blijven innig
innig aan
aan Hem
Hem gehecht
gehecht 7.7 Zijn
werkers
heeft gemaakt,
invloed op de massa is zeer groot. 88
invloedpmaszrgot.
Diep menselijk,
menselijk, gaat de
de eenvoud
eenvoud van
van Jesus
Jesus ook
ook gepaard
gepaard met
met
Diep
voorzichtigheid en bezonnenheid.
bezonnenheid. De Meester
Meester is
is geen
geenrevolutionrevolutionvoorzichtigheid
het ganse
ganse verleden
verleden wil
wil breken
breken om
om een
een geheel
geheel nieuwe
nieuwe
nair die met het
wereld op
bouwen. Veeleer
Wet en
en de
de ProProwereld
op te bouwen.
Veeleer bekrachtigt
bekrachtigt Hij
Hij de Wet
.

,

.

.

;

.

=

=
=

=

1.
Mk., I,
I, 12,
12, 13S:
I, 22 = Lk.,
Lk., IV,
IV, 1,
1, 2.
2. —
2. Mt.,
)/(t., XI,
Xl, 18;
18; 19
19 = Lk.,
1. Mk.,
Mt., IV,
IV, 1,
2.
13å = )/(t.,
VII, 33,
33, 34
34;; cfr
cfr Mk.,
Mk., II,
18 = Mt.,
)/(t., IX,
IX, 14
14 =
Lk., V,
V, 33.
33. -— 3.
3. Lk.,
Lk., VII,
VII, 36-50
36-50;; -VII,
= Lk.,
A, 18
Mt., IX, 15
XI,
Lk., V, 34
XI, 37 ;; --- XIV, 1-24. -— 4.
4. Mk.,
)/(k., II,
11, 19
19 = )/(t.,
15 = Lk.,
34 ; Mk.,
Mk., Il,
25; 26
26 = )/(t.,
II, 25;
Mt.,
XII, 3,
VI, 3,
4;; )/(k.,
XI, 29
29 = Mt.
)/(t.,, XXI,
XXI, 24 = Lk.,
XX, 3
3;; Mk.
Mk.,, XII,
XII,
Mk. , XI,
Lk. , XX,
XII,
3, 44 = Lk.,
Lk. , VI,
3, 4
XX, 25;
25 ; )/(k.,
Mk., XII, 24-27 =
17 = )/(t.,
)/(t., XXII, 29-32 =
~
Lk.,
Mt., XXII, 21 = Lk., xx,
= Mt.,
XX, 34-38;
Mik., XII, 35-37 = )/(t.,
- 5.
5. Mk.,
Mk., II,
Il, 13-16
13-16
Mt., XXII, 41-46 = Lk., XX, 41-44. —
XX,
34-38 ; Mk.,
= )/(t.,
Mt., IX,
IX, 9-11
9-11 = Lk.,
Lk., V,
V, 27-30
27-30;; Lk., XIX, 5-7. -6. Lk.,
Lk., X,
X, 38-41
38-41;; —
- XXII,
15;;
6.
Ø, 15
Mk., XIV, 33,
Jo., XI
3 , 4 ; Jo.
2 , 3,
34, 37
37 = Mt., XXVI, 37,
38, 40
40 ; Jo.,
XI,, 3,
Jo.,, XI1,
XII, 2,
Mk .•,
33, 34,
37, 38,
3 , 77,, 8 = Mk.
3, 7,
7, 88 =
10-12;; Jo., XIII, 23
23;; —
XIX, 26
26;; —
XIV, 3,
= )/(t_,
7, 10-12
Mt., XXVI, 7,
XV, 15;
15 ; —
XXI,
Mk., X, 24b
24b;; Jo., XIII, 33. —
7.
Mk., VIII,
VIII, 32
32 =
22;; Mk.,
)/(k., X,
X,
XXI, 20;
20 ; Mk.,
7. Mk.,
= Mt., XVI, 22
Mt., XIX, 27 = Lk., XVIII, 28 ;; Jo.,
28 = )/(t.,
VI, 68
68 ;; —
- XI,
XI, 16
16 ;; —
- XXI,
XXI, 15-17. --- 8. Zie
Jo., VI,
In
de Evangeliën
Evangelll!n passim.
in de

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

DE PERSOONLIJKHEID VAN JEZUS

681

(eten, als de voorbereiding tot het door Hem aangekondigde rijk
van God : • Ik ben niet komen opheffen zegt Hij maar
volmaken » 1. Hij geeft zich rekenschap van de grote vernieuwing die Hij brengt 2 , en dat men geen lap ongekrompen laken
op een oud kleed zet, noch nieuwe wijn in oude zakken giet a ;
maar Hij weet ook met beleid te werk te gaan bij de mededeling
van zijn boodschap. Het volk en de discipelen leren geleidelijk,
ieder op eigen wijze, datgene waarop Hij hen eerst voorbereid
heeft 4 . Petrus wordt er toe gebracht de waardigheid van Messias,
die de Meester zich toekent, gedeeltelijk door zichzelf te ontdekken 6 . Jesus poneert beginselen waardoor de louter positieve
voorschriften der Mosaïsche Wet vroeg of laat in verval moeten
komen 8, die voorschriften namelijk welke de godsdienst van
Israël opsluiten binnen eigen nationale grenzen. Nochtans schaft
Hij niets af ; de tijd zal het wel doen. Ondertussen laat Hij de
overbodige practijken varen, die de Farizeeën naar believen hebben bijgevoegd, en Hij valt openlijk een casuïstiek aan die even
weinig godsdienstig als menselijk is 7 ; Hij legt de volle nadruk
op de zedelijke geboden der Wet 8 , en Hij spoort allen aan om
in kinderlijke geest de barmhartige goedheid van de hemelse
Vader na te volgen 8 . Het samen gaan van zijn eenvoud met een
volmaakte voorzichtigheid dwingt bewondering af. Het is niet
te verwonderen, dat Hij aan de zijnen aanbevolen heeft de eenvoud van de duif met de voorzichtigheid van de slang te verenigen 10. Sint Franciscus van As sisi is ontegenzeglijk een der meest
bekoorlijke gestalten van het Christendom. Zijn dorst naar de
gelijkenis met Christus werd wellicht niet geëvenaard. De zieleklaarheid van de Meester werd bijzonderlijk weerspiegeld in de
heldere eenvoud van de Poverello. Maar hoe aantrekkelijk, gezond en heilig die eenvoud ook moge geweest zijn, men doet hem
geen onrecht, wanneer men erkent, dat hij grenzen heeft gehad
welke de eenvoud van Jesus niet kende. Klaarblijkelijk had Franciscus minder zin voor de werkelijkheid, en zijn vasthouden aan
een niet te verwezenlijken ideaal heeft de tragiek veroorzaakt
van zijn laatste jaren.
Nederigheid en toegankelijkheid

Ware eenvoud is onmogelijk zonder nederigheid. De hoogmoe1. Mt., V, 17b. — 2. Mt., XI, 11-13 = Lk., VII, 28 en XVI, 16. — 3. Mk., II, 21a,
22a = Mt., IX, 16a, 17a = Lk., V, 36a, 37. — 4. Mk., IV, 11 = Mt., XIII., 11 = Lk.,
VIII, 10 ; Mk., VIII, 27-29 = Mt., XVI, 13-16 = Lk., IX, 18-20 ; Mk., VIII, 31 = Mt. ,
XVI, 21 = Lk., IX, 22. — 5. Mt., XVI, 17. — 6. Mk., II, 21, 22 = Mt., IX ', 16, 17
= Lk., V, 36-39 ; Mk., II, 28 = Mt., XII, 8 = Lk., VI, 5 ; Mk., VII, 14-28 = Mt.,
XV, 10-20. — 7. Mk., II, 23, 24 = Mt., XII, 1, 2 = Lk., VI, 1, 2 ; Mk. , III, 2-5 = Mt. ,
XII, 10-13 = Lk., Vi, 7-10 ; Jo., V, 8-11, 16 ; Mk ., VII, 1-11 = Mt., XV, 1-6 ; Lk. , XIII,
14-16 ; Jo., VII, 21-24 ; Lk., XI, 39-52 ; Mt., XXIII, 13-36. — 8. Mk., X, 19 = Mt., XIX,
18 = Lk., XVIII, 20. — 9. Mt., V, 36 = Lk., VI, 36 ; Mk., XII, 29-31 = Mt., XXII,
37-40 = Lk., X, 27-28 ; Lk., X, 30-37. — 10. Mt., X, 16.
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dige en de ijdele hebben een masker nodig. Alleen de nederige
aanvaard door de anderen en door zichzelf gekend te worden
zoals hij is. De nederigheid is een opvallend kenmerk van Jesus'
persoonlijkheid. Zij treedt vooreerst aan het licht in toegankelijkheid van de Meester. Het ligt hoegenaamd niet in zijn aard
de mensen uit de hoogte te behandelen. Al staat Hij, door zijn
wijsheid en door zijn bekommernissen, zo ver boven zijn apostelen, toch blijft Hij bij hen in een intieme omgang van elken
dag, en Hij vormt ze met een vertrouwelijke tegemoetkoming 1.
Hij is toegankelijk voor de volksmassa's die Hem vaak rust noch
duur gunnen 2 , toegankelijk voor de zieken die zich aangetrokken
voelen door zijn gaven als wonderdoener 3, toegankelijk ook voor
tollenaars en zondaars, zodat zijn tegenstanders Hem verwijten
dat Hij hun « vriend » is 4 . Tegen de bezwaren der apostelen in,
onthaalt Hij de kleine kinderen die men bij Hem brengt ; Hij zegent hen en stelt hen ten voorbeeld 5 . Hij weet dat zijn ootmoed
Hem toegankelijk maakt en Hij wil het ook zo : « Neemt mijn
juk op, en leert van Mij, verklaart Hij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte » 6.
Jesus houdt niet van wat men sensatie-wonderen zou kunnen
noemen. De Farizeeën vragen er Hem een, maar Hij weigert
het 7.We mogen zeggen, dat zijn wonderen in het algemeen voorkomen als daden van medelijden en vrijgevigheid ; het is alsof
zijn hart het niet kon nalaten ze te schenken. Overigens tracht
Hij zoveel mogelijk te verhinderen dat ze ruchtbaar worden. Want
dat wekt hartstochtelijke verwachtingen van messiaanse en nationalistische aard, die het er op aanleggen Hem van zijn weg
te doen afwijken 8 . Die weg vat Hij op als een nederige dienst
« De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen » 9 . Zijn leerlingen hebben het anders voor. Zij hopen dat Hij weldra een heerlijk messiaans koninkrijk zal stichten ; en reeds twisten zij om de verdeling van de hoge waardigheden in dat rijk. Meer dan eens berispt de Meester hen hierom,
zelfs nog op de laatste avond die Hij met hen doorbrengt 1e.
Die avond wast Hij hun voeten als een nederig dienaar, om hen
1. Mk., IV, 13 ; Mt., XIII , 36 ; Mk., VIII, 14-21 = Mt., XVI, 5-12 ; Mk. , VIII; 27-29 ;
Mt., XVI, 13-15 = Lk., IX, 18, 19. -- 2. Mk., I, 36, 37 = Lk., IV, 42b ; Mk., I,
45 = Lk., V, 15, 16 ; Mk., II, 1, 2 = Lk., V, 17 ; Mk., Ill, 20 ; Mk., V, 24 = Lk.,
, 42b ; Mk., VI, 31. - 3. Zie vooral : Mk., II, 3-5 = Mt., IX, 2 = Lk., V, 18-20 ;VI
Mk., V, 25-34 = Mt., IX, 20-22 = Lk., VIII, 43-48 ; Mk., VIII, 23 ; Mk., X, 46-52 = Mt.,
XX, 29-34 = Lk., XVIII, 35-42. - 4. Mt., XI, 19b = Lk., VII, 33b ; verg. Mk., II,
14-17 = Mt., IX, 9-13 = Lk., V, 27-32 ; Lk., VII, 36-50 ; Jo., VIII, 11 ; Lk., XIX, 5-7 ;
Lk., XXIII, 43. - 5. Mk., X, 13, 16 = Mt., XIX, 13, 16 = Lk., XVIII, 15-17 ; verg.
Mk., IX, 36, 37 = Mt., XVIII, 2-4 = Lk., IX, 47, 48. - 6. Mt., XI; 29. - 7. Mk. , VIII, 11-12
= Mt., XVI, 1, 2a, 4 ; verg. Mt., XII, 38-40 = Lk., XI, 29, 30. - 8. Mk. , I, 43-45 = Mt.,
VIII, 7 = Lk., V, 14-16 ; Mk., V, 43 = Lk., VIII, 56 ; Mk., VII, 36 ; - VIII, 26
verg. Mk., VIII, 30 - Mt., XVI, 20 = Lk., IX, 21 ; Mk., IX, 9 = Mt., XVII, 9. 9. Mk., X, 45 = Mt., XX, 28. - 10. Mk., IX, 33-35 = Mt., XVIII, 1-3 = Lk., IX, 46-47 ;
Mk., X, 37, 41 = Mt., XX, 21, 24 ; Lk., XXII, 24-26 (verg. Mk., X, 42-44 = Mt.,
XX, 25-27).
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« verstandigen », die zich voor haar sluiten 1. « Toen jubelde Hij
het uit », zegt sint Lukas, en dankte zijn Vader, omdat Hij deze
dingen « aan kleinen geopenbaard » had 2 . Die ontroerde dankbetuiging verraadt de neiging van zijn ziel. « Alles is Mij door
mijn Vader in handen gegeven » belijdt Hij 8. Men loopt geen
gevaar zich te vergissen als men zegt, dat zijn nederigheid vooral
bestond in een kinderlijke ontvankelijkheid ten overstaan van God .
Hier echter staan wij voor een nieuwe paradox. Jesus bezit
een feilloze helderziendheid aangaande de zwakheid en de boosaardigheid van het menselijk hart. Hij waarschuwt Petrus, want
« de geest is gewillig, maar het vlees is zwak » 4. Hij onthult
ongenadig de zelfzuchtige bedoelingen die het beoefenen der deugd
heimelijk bederven 5 . Hij zegt gewoonweg tot zijn toehoorders :
« Als gij dus, hoewel ge boos zijt, aan uw kinderen goede gaven
weet te schenken, hoeveel te meer enz. » °. Hij spreekt ze aan in
de trant der profeten : « Adderenbroed, hoe zoudt gij iets goeds
kunnen zeggen, terwijl gij slecht zijt ? » ?. In dezelfde stijl bestempelt Hij zijn Israelitische tijdgenoten als een « boos en overspelig geslacht » s . Aan de Farizeeën, « vrienden van het geld »,,
verklaart Hij : « Gij doet u als rechtvaardig voor, in het oog
van de mensen ; maar God kent uw harten. Want wat verheven
is bij de mensen, is een gruwel in Gods oog » 9. Welnu, Hijzelf
belijdt geen onwaardigheid tegenover God. Niets in zijn houding
gelijkt op het huiveren van Isaias tegenover de driemaal heilige
God. « Wee mij, -- riep deze uit, -- ik ben verloren ! Want ik
heb met mijn ogen de Koning, Jahweh der heirscharen, aanschouwd, ofschoon ik een mens ben met onreine lippen, en onder
een volk met onreine lippen verblijf » 10. Niets in de uitdrukking
zijner eigen gevoelens beantwoordt aan het gebed dat Hij zijn
leerlingen op de lippen legt : « Vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij aan anderen hun schuld vergeven » 11 .
Weliswaar begint Hij zijn openbaar leven met zich aan te sluiten bij de menigten die de oproep van Johannes de Doper beantwoorden en het doopsel komen vragen. Het was een doopsel van
boetvaardigheid tot voorbereiding van het rijk Gods. Voordat Hijzelf dat rijk zou stichten, wilde Jesus deelnemen aan de publieke
boetedoening door Johannes ingericht ; daarmee verbond Hij zijn
werk met dat van de Voorloper 12 . Hij zal wel gehandeld hebben
in een geest van boetvaardigheid. Maar een reeks woorden die
Hij uitgesproken heeft, sporen ons aan om te erkennen, dat Hij
1. Mt., XI, 25 = Lk., X, 21 - 2. Lk., X, 21 ; verg. Mt., XI, 25. - 3. Mt.,
XI, 27 = Lk., X, 22. -- 4. Mk., XIV, 38 = Mt., XXVI, 41. -- 5. Mt., VI, 1-6, 16, 17. 6. Mt., VII, ïl = Lk., XI, 13. --- 7. Mt., XII, 34. - 8. Mk., XII, 39 = Mt., XVI,
4 = Lk., XI, 22. - 9. Lk., XVI, 14, 15. - 10. Is., VI, 5. - 11. Mt., VI, 11 = Lk. , XI, 4.
- 12. Mk., 1, 7-10a = Mt., III, 11-16a = Lk., III, 16-18, 21a.
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hierbij slechts zal gedacht hebben aan boete voor de anderen.
Had Hij zichzelf als zondaar beschouwd, dan zou men moeilijk
een antwoord begrijpen dat Hij vermoedelijk enkele maanden
na zijn doopsel gaf : zolang Hij met zijn leerlingen verbleef,
verklaarde Hij, hadden die geen reden meer om te vasten 1. In
het vierde Evangelie horen we Hem zijn tegenstanders uitdagen :
« Wie uwer overtuigt mij van zonde ? » y Maar vooral, Hij houdt
de zonde niet voor een kwaal die Hem evenals de andere mensen
zou treffen ; Hij stelt zich aan de zijde van God die verlossing
brengt, eerder dan aan de zijde van hen die verlost moeten worden. « De Mensenzoon zegt Hij is gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren was ». 3 « De Mensenzoon is ...gekomen
om... zijn leven te geven tot losprijs voor velen » '. Bode van
een orde van genade en vergeving, verklaart Hij uitdrukkelijk
dat wie ervan genieten wil, zich als zondaar moet erkennen 5 .
Maar hij spreekt alsof deze voorwaarde Hem zelf niet aanging,
Hem die slechts optreedt als « geneesheer » van de zondaars 6 ,
als degene die zijn bloed zal vergieten « voor velen tot vergiffenis der zonden » 1. En men vraagt zich af, hoe het komt dat
deze eenvoudige, toegankelijke en nederige man aanspraak durft
maken op een gerechtigheid die Hij de anderen aanmaant zich
niet toe te kennen.
Deze wonderbare zekerheid houdt ongetwijfeld verband met het
bewustzijn dat Hij heeft van het groot mysterie van zijn persoon. Men zal bemerkt hebben, dat, in die passages waar Hij
verklaart gekomen te zijn « om te redden wat verloren was »,
en om « zijn leven te geven tot losprijs voor velen », Hij zich de
Mensenzoon noemt. Door het opeisen van die titel, maakt Hij
op niets minder aanspraak dan op de koninklijke macht van God.
Wat Hij van zichzelf als Mensenzoon zegt, is haast even verheven
als wat Hij over zichzelf getuigt als de « Zoon », die alleen verblijft bij de « Vader » in een gemeenschappelijk mysterie en een
wederzijdse kennis 8 . Dit alles zullen we later breedvoeriger behandelen. Maar mag men nog van nederigheid gewagen bij iemand
die zich een zo ontzaglijke waardigheid toeschrijft ? Ja, want
die geheimzinnige beweringen doen ten eerste de achtergrond niet
verdwijnen van eenvoud en wil tot dienen waarop zij zich aftekenen, en vervolgens dragen zij zelf nog de stempel van een heerlijke eenvoud. Enige dagen voor zijn dood heeft Jesus besloten
zich een messiaanse intrede te Jerusalem te laten welgevallen.
1. Mk., II, 19, 20 = Mt., IX, 15 = Lk., V, 34-35. - 2. Jo., VIII, 46. - 3. Lk. ,
XIX, 10. - 4. Mk., X, 45 = Mt., XX, 28. - 5. Mk., II, 17b = Mt., IX, 13 = Lk. ,
V, 31, 32 ; verg. Lk., XVIII, 9-14. - 6. Mk., II, 17 = Mt., IX, 12, 13 = Lk. ,
V, 31, 32. - 7. Mt., XXVI, 28 = Mk., XIV, 24 = Lk., XXII, 20b. - 8. Mt., XI,
27 = Lk., X, 22.
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Welke houding zal Hij daarbij aannemen ? Hij zal een ezelsveulen bestijgen, met mantels van zijn leerlingen bedekt, en zonder
ander uiterlijk vertoon de eerbewijzen en toejuichingen der pelgrims in ontvangst nemen 1. Gaarne erkent Hij, hetzij nopens
het toekennen der eerste plaatsen in het rijk der hemelen 2 hetzij
nopens de kennis van de uiterste dag s welke zaken op een of
andere wijze zijn hoge voorrechten te boven gaan. Maar laten
we luisteren naar de meest verheven woorden van Hem, door
sint Mattheus en sint Lukas vermeld, over zijn betrekkingen met
de hemelse Vader : « Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zo is uw welbehagen geweest. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
En niemand kent de Zoon, dan de Vader alleen : en niemand kent
de Vader, dan de Zoon alleen, en hij aan wie de Zoon het openbaren wil. Komt allen tot Mij... en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte ; dan vindt gij rust voor uw
zielen. Want mijn juk is zacht, mijn last is licht » 4 We moeten
erkennen dat deze zo verheven ontboezeming niet vals klinkt.
Men vindt er geen grootspraak in of hoogdravendheid ; alles is
er grootheid en eenvoud tegelijk. Moesten die ontzaglijke dingen
gezegd worden, dan ziet men niet, hoe het kon geschieden op een
wijze die minder aanleiding gaf tot wantrouwen.
Nog iets anders. Jesus wil in zich de door God aan Israël gedane messiaanse beloften verwezenlijken. Welnu, Hij verwerpt
de Joodse traditionele opvattingen van een Messias, wiens enige
komst ook zegepraal moest betekenen. Hij weet dat zijn heerlijke komst tot later is uitgesteld, dat Hij nu het Evangelie moet
aankondigen en de taak op zich nemen van « Jahwehs Dienaar »,
die zijn leven offert voor de zondaars 5 Ongetwijfeld is het roemvol de Messias te zijn, zelfs al moet men daartoe eerst vernederingen, lijden en dood ondergaan. Als het begrip van de verguizingen en het offer van de Messias min of meer in de lijn der
traditie had gelegen, dan zou een heimelijke trots daarmee genoegen hebben kunnen nemen, als met het moeilijk gedeelte van
een uiteindelijk triomfantelijk lot. Maar, nog eens, de idee van
een lijdende en stervende Messias bevond zich niet in de traditie 6 Later, na Jesus' dood op het kruis en na de verschijningen
van de Verrezene, konden de Christenen wel erkennen, dat in
,
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1. Mk., XI, 7-10 = Mt., XXI, 7-9 = Lk., XIX, 35-38. Zie ook Zach., 1X, 9b. — 2. Mk.,
X, 40 = Mt., XX, 23. — 3. Mk., XIII, 32 = Mt., XXIV, 36. — 4. Mt., XI, 25-30 = Lk. ,
X, 21-22 ; Lukas heeft het laatste gedeelte niet : « Komt allen tot mij, enz. » — 5. Mk.,
-VIII, 31 = Mt., XVI, 21 = Lk., IX, 22 ; Mk., IX, 12 ; verg. Is., LIII.
6. Zie STRACK-BILLERBECK, « Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash »,
dl. II, München, 1924, blz. 273-299, 363-370 ; M.-J. LAGRANGE, 0.P., « Le Judaisme avant
Jésus-Christ », Parijs, 1931, blz. 384-387 • J. BONSIRVEN, S. I., « Le judaisme palestinien
au temps de Jésus-Christ », dl. I, 1935, blz. 380-386.
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van u kan
hij bezit
bezit»» 6.6. Hij wil,
wil, dat
dat men
men met
met alle
alle boeien
boeien zal
zal breken
breken:: ««Wie
Wie
zijn hand
hand aan
aan de
de ploeg
ploeg slaat
slaat en
en achterwaarts
achterwaarts blikt,
blikt, is
is niet
niet gegezijn
het koninkrijk
koninkrijk Gods
Gods»» 7.7. Een
Een vurig
vurig Sursum corda
corda
schikt
voor het
schikt voor
moet het gedrag
gedrag van
van zijn
zijn leerlingen
leerlingen bezielen
bezielen:: ««Zoekt
eerst het
het
moet
Zoekt eerst
Gods en zijn gerechtigheid,
gerechtigheid, en het overige
overige zal
zal uu worden
worden gegerijk Gods
schonken als
als toegift
schonken
toegift»» 8.8. Nooit
Nooit mag men
men blijven
blijven stilstaan,
stilstaan, want
want
men
hemelse
men moet
moet er naar
naar streven
streven volmaakt
volmaakt te
te zijn
zijnzoals
zoalsdede« «hemelse
Vader
Vader volmaakt
volmaakt is
is»» 9.9. Van
Van Jesus komt
komt het
het verlossende
verlossende woord
woord::
1. Mt.,
IV,2-10
2-10== Lk.,
Lk.,IV,
IV,2-8.
2-8.- — 2.
2. Mt.,
Mt.,XI,
XI,2,2,33 =
= Lk.,
VII, 18,
18, 19.
19. --- 3.3.Jo.,
1.
Mt., IV,
Lk., VII,
Jo.,
VI, 14,
14, 15;
15 ; verg.
verg. Mk.,
Mk.,VI,
VI, 45,
45,46
46 = Mt.,
, XVI,
VI,
Kt., XIV,
XIV, 22,23.
22,23. -— 4.
4. Mk.,
Mik., VIII,
VIII, 32
32 == Mt.
Kt.,
XVI,
22. —
34. —
22.
- 5.
5. Mk.,
Mk., IX,
IX, 32
32 == Mt.,
Kt., XVII,
XVII, 23b
23b = Lk.,
Lk., IX,
IX, 45
45 ;; Lk.,
Lk., XVIII,
XVIII, 34.
- 6.6. Lk.,
Lk., XIV,
XIV,
33.
8. Mt.,
Mt., VI,
VI, 33.
33. —
- 9.
9. Mt.,
Mt., V,
48 =
= Lk.,
Lk., VI,
VI, 36.
36.
33. -— 7.
7. Lk.,
Lk., IX,
IX, 62.
62. --- 8.
V, 48
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« Het is zaliger
zaliger te
te geven
geven dan
danteteontvangen
ontvangen»
Hij vordert
vorderteen
een
» 1.1. Hij
geweldige
keuze waarvan
waarvan eenieders
eenieders eeuwigheid
eeuwigheid zal afhangen
afhangen : :
geweldige keuze
« Wie
Wie zijn leven wil
wil redden,
redden, zal het
het verliezen
verliezen ;; maar
maar wie
wie zijn
zijnlelehet Evangelie,
Evangelie,zal
zalhet
hetredden
redden»
2. En als
als men
men werwerom het
ven verliest om
» 2.
kelijk
geweigerd heeft,
heeft, dan
dan moet
moet men
menerkennen,
erkennen, dat
datmen
men
kelijk niets geweigerd
slechts
plicht heeft
heeft gedaan
gedaan:: ««Ook
wanneer gij
gij alles
alles
slechts zijn
zijn plicht
Ook gij, wanneer
gedaan
bevolen is, dan moet gij nog
nog zeggen
zeggen ::we
wezijn
zijn
gedaan hebt,
hebt, wat u bevolen
slechts
onnutte knechten
knechten;; we hebben
hebben alleen
alleen maar
maar gedaan,
gedaan, wat
wat
slechts onnutte
doen moeten
moeten»
Zo zouden
zouden we
we kunnen
kunnen voortgaan
voortgaan met
met citecitewe doen
» 8.3. Zo
heel de
de blijde
blijde boodschap
boodschap ademt
ademt die
die geest.
geest.
ren,
ren, want heel
Welnu JJesus
esus was
de man
man niet
niet naar
naar om
om van
van anderen
anderen een
een
Welnu
was er
er de
vorderen welke
welke Hij niet
niet eerst
eerstvan
vanzichzelf
zichzelfzou
zouhebben
hebben
moed
moed te vorderen
vraagt aan
aan zijn
zijnleerlingen
leerlingen hun
hunkruis
kruistetedragen,
dragen,maar
maar
Hij vraagt
geëist. Hij
Hij zal hen
hen voorgaan
voorgaan op
het offer
offer 4.4. Zijn
Zijn afwijzen
afwijzen
Hij
op de
de weg van het
van het legalisme der
der Farizeeën,
Farizeeën, zijn
zijn idee
idee van
vaneen
eenzuiver
zuiverzedelijk
zedelijk
rijk, zijn
zijn beroep
beroep op
opgoddelijke
goddelijke voorvooren godsdienstig
godsdienstig messiaans
messiaans rijk,
rechten, dat
alles moet Hem
Hem in
in conflict
conflict brengen
brengen met
met de
de geestegeesterechten,
dat alles
het begin
begin af
af treedt
treedtde
devijandevijandelijke autoriteiten
autoriteiten van Israël. Van het
lijkheid
der Farizeeën
Farizeeën herhaaldelijk
herhaaldelijk aan
met name
name om
om
lijkheid der
aan de
de dag ; met
der zonden
zonden die
die Jesus
Jesus schenkt
schenkt 6,
5, om
om zijn
zijn omgang
omgang
de
de vergiffenis der
met ««tollenaars
en zondaars
zondaars»
om sommige
sommigevastenpracti
vastenpractijken
tollenaars en
» 6,8, om
j ken
leerlingen niet
nietonderhouden
onderhouden 7,
7, en om
om zijn
zijn opvatting
opvatting over
over
die zijn leerlingen
de sabbatviering
sabbatviering 8.
Dan zien
zien wij
wij een
eeneerste
eerstebijeenkomst
bijeenkomst plaats
plaats
a. Dan
hebben waar Jesus' val
val wordt
wordt beraamd
beraamd 9.
9. Weldra
Weldra werd het
het duiduihebben
dat de
de leiders
leiders van
van Israël
Israël de
destrijd
strijdniet
nietzouden
zoudenopgeven.
opgeven.
delijk,
delijk, dat
deinsde niet terug.
terug. Na
Na
Jesus' toestand
toestand werd
Jesus'
werd kritiek,
kritiek, maar
maar Hij
Hij deinsde
verergerden de
de zaken
zaken dermate,
dermate, dat
dat Hij
Hijzich
zich
vele wisselvalligheden verergerden
laatste reis
reis naar
naarJerusalem,
J erusalem, voor
voor het
hetPaasfeest,
Paasfeest,blijkbaar
blijkbaar
bij zijn laatste
aan
een tragische
tragische ontknoping
ontknoping blootstelde.
blootstelde. Sint
Sint Markus
Markus heeft
heeftde
de
aan een
tijdens deze
deze laatste
laatste bedevaart
bedevaart opgemerkt
opgemerkt:
gevoelens der leerlingen tijdens
:
« Jesus
schrijft hij
hij ...
...en
enzijzijvolgden
volgden
Jesus ging
ging voor
voor hen
henuit
uit ...
... schrijft
De Meester
Meester zelf
zelf maakte
maakte zich
zich
Hem, ontsteld
ontsteld en bevreesd
bevreesd »» 10.
10. De
Hem,
geen
illusie over
over wat Hem
Hem te
te wachten
wachten stond,
stond, en
en Hij
Hij was
wasdaar
daar
geen illusie
diep
onder den indruk
indruk van
van 11.
Maar Hij
Hij kende
kende de
de wil
wil van
van zijn
zijn
11. Maar
diep onder
Vader, « dat de
de Mensenzoon
Mensenzoon veel
veel zou
zou moeten
moeten lijden,
lijden, en...
en ... dat
dat Hij
Hij
moest worden
worden gedood
gedood»
Hij ging
ging zijn
zijn lot
lottegemoet.
tegemoet. Voor
Voor de
de
12. Hij
» 12.
dood, en
en welk
welk een
een dood,
had Hij
Hij een afschuw.
afschuw. De
De avond
avond die
die zijn
zijn
dood,
dood, had
veroordeling voorafging, hebben de zijnen vastgesteld dat Hij verodlingaf,hebdzijnvastgelH
«ontroerd
bekende hun dat
dat Hij
Hij zich
zich
« ontroerden
en angstig»
angstig » werd,
werd, en
en Hij bekende
=

1.
Handel., XX,
Mk., VIII,
VIII, 35
Kt., XVI,
XVI,
1. Handel.,
XX, 35b;
35b ;verg.
verg.Lk.,
Lk.,XIV,
XIV,1:.\-14.
12-14.- — 2.
2. Mk.,
35 = Mt.,
25
34 = Mt.,
25 = Lk.,
Lk., IX,
IX, 24.
24. —
- 3.3.Lk.,
Lk., XVII,
XVII, 10.
10. —
- 4.4. Mk.,
Mk., VIII,
VIII, 34
Mt., XVI,
XVI, 24
24 = Lk.,
IX, 23. 5. Mk., I1, 6, 7
Kt., IX, 3
Lk., V, 21. 6. Mk., I1, 16 = Kt.,IX,23.—5Mk67=t.,IX3LkV21—6.M,I;=t
IX,
11 = Lk.,
Mk.
, II
IX, 11
Lk., V,
V, 36.
36. -- 7.7.Mk.,
Mk., II,
Il,18
18= Mt.,
Kt.,IX,
IX,14
14= Lk.,
Lk.,V,V,33,
33.—- 8. 8.
Mk..
I1,,
24
: Mik.,
III, 1-5
1-5 = Mt.,
9-13 = Lk.,
24 = Mt.,
Kt., XII,
XII, 2
2 = Lk.,
Lk.. VI,
VI, 22:
Mik., lIl,
Kt., XII,
XII, 9-13
Lk., VI,
VI, 6-10
6-10
-— 9.
9. Mk.,
Mk., III,
lIl, 6
6 == Mt.,
Kt., XII,
XII, 14
14 == Lk.,
Lk.,VI,
VI,11.
11.—- 10.10.
Mk.,X,X,3232;
verg.Lk.,
Lk., XIX,
XIX,
Mk.,
; verg.
28;; Jo.,
- 11.
11.Lk.,
Lk.,XII,
XII,49b
.9b;
Mk., XIV,
XIV, 6-8
6-8 == Mt.,
Kt., XXVI,
XXVI, 10-12
10-12 =
Jo., XII,
XII,
28
Jo., XI,
XI, 16.
16. -; Mk.,
= Jo.,
7-8; ; Jo.,
12. Mk.,
Kk., VIII,
VIII, 31
Kt., XVI,
XVI, 21
21 = Lk.,
Lk., IX,
IX, 22.
22.
7-8
Jo., XII,
XII, 27.
27. -— 12.
31 = Mt.,
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« dodelijk bedroefd
bedroefd»
voelde 1.
zijn dierbaarste
dierbaarste leerlingen
leerlingen zocht
zocht
» voelde
1. Bij zijn
steun doch
doch tevergeefs
tevergeefs ;; Hij
Hij vond
vond hem
heminineen
eeneenzaam
eenzaamgebed
gebed
Hij steun
Hij
tot zijn
zijn Vader
Vader 2.2. Daarna,
Daarna, geheel
geheel meester
meester van
van zichzelf,
zichzelf, deed
deed Hij
Hij
niets
om zijn
zijn aanhouding
aanhouding te vermijden,
vermijden, noch
noch om aan
aan zijn
zijn ververniets om
oordeling
ontkomen. Zijn vrijmoedig
vrijmoedig antwoord
antwoord over
over de
detranstransoordeling te ontkomen.
cendente
Hij zichzelf
zichzelftoeschreef,
toeschreef,loklokcendente messiaanse waardigheid die Hij
te veeleer
veeleer het
het doodvonnis
doodvonnis uit
uit van
van het
hetSanhedrin
Sanhedrin 3.
als
Hij stierf als
3 . Hij
martelaar
boodschap tot wier
wier verkondiging
verkondiging
martelaar voor de godsdienstige boodschap
Hij zich
zich gezonden
gezonden wist. Bij
Bij het
heteinde
eindevan
vanzijn
zijnkorte
korteloopbaan
loopbaan
Hij
mocht Hij verklaren
verklaren:: ««Het
volbracht»
mocht
Het isisvolbracht
» 4.4 .
Had Jesus de moed
moed van een
een martelaar,
martelaar, Hij heeft
heeft ook
ook de
de zielezieleHad
kracht
gehad van
van een
een leider.
leider.Eenvoudig,
Eenvoudig,bescheiden,
bescheiden, eerbiedig
eerbiedig
kracht gehad
van
Oude Wet,
Hij die
die toch
toch overtreffen.
overtreffen. De
Debouw
bouwvan
jegens de Oude
Wet, wil Hij
een aanzienlijk deel der
der bergrede
bergrede is
is wel
welbekend.
bekend. Zesmaal
Zesmaal achterachtereen komt de stoute
stoute tegenstelling
tegenstelling terug
terug ::««Gij
hebtgehoord,
gehoord,dat
dat
Gij hebt
tot de
de ouden
ouden gezegd
gezegd is... Maar
Maar Ik zeg
zeg u...
u... »» 5.5. En ««toen
J esus
tot
toen Jesus
deze
had,
- schrijft
- stonstondezetoespraak
toespraakgeëindigd
geëindigd
had,
schrijftsint
sintMattheüs,
Mattheus,
Want Hij
Hij leerde
leerde als
als een
een
den
de scharen
scharen verbaasd
verbaasd over
den de
over zijn leer. Want
die
gezag heeft,
heeft, en
en niet
nietzoals
zoalshun
hunschriftgeleerden
schriftgeleerden»
lag
die gezag
» 6.°. Er lag
iets over
over Hem
Hem dat
dat imponeerde.
imponeerde. Men
Men zag Hem
Hem alleen
alleen de
de handehandelaars
uit de
de tempel
tempel drijven
drijvenmet
metenkele
enkelesamengeraapte
samengeraaptekoorden
koorden
laars uit
als zweep 1.
N azaret voerde
voerde een
een aantal
aantal woedende
woedende mensen
mensenHem
Hem
7 . Te Nazaret
de rand
rand van
van een
een heuvel
heuvel om
om Hem
Hem naar
naarbenebenemet geweld mee naar de
storten, ««maar
ging midden
midden door
door hen
hen heen
heen en
en ververden
den te storten,
maar Hij ging
trok » 8.8 . Te Getsemani
trok»
Getsemani volstaat
woord van zijn kant
kant om
om ververvolstaat een woord
warring te brengen
brengen in
in de
de bende
bende die
die Hem
Hem komt
komt gevangen
gevangen nemen
nemen 89..
Zijn
grote kracht
kracht echter
echter weet
weet zichzelf
zichzelf te
te beheersen.
beheersen. Wij
Wij mermerZijn grote
met beleid
beleid te werk
werk ging
ging bij
bij het
het geleigeleiken
ken reeds
reeds op
op hoe
hoe Hij
Hij met
delijk
meedelen der
blijde boodschap.
boodschap. Door
succes laat
laat Hij
Hij
delijk meedelen
der blijde
Door het
het succes
bedwelmen. De eerste
eerste broodvermenigvuldiging
broodvermenigvuldiging wekte
wekte de
de
zich niet bedwelmen.
messiaanse verwachtingen
politieke hartstochten
hartstochten op
van de
de
messiaanse
verwachtingen en
en politieke
op van
menigte.
zijn leerlingen
leerlingen scheep
scheep te
tegaan,
gaan,
menigte. Aanstonds
Aanstonds «dwong
« dwong Hij
Hij zijn
en vóór
naar de
de overkant
overkant over
over te
te steken...
steken... En
Ennadat
nadat
en
vóór Hem
Hem uit,
uit, naar
Hij het
het volk
volk had
had heengezonden,
heengezonden, besteeg
de berg
berg om
om in
in de
de
Hij
besteeg Hij
Hij de
10 . De
eenzaamheid •te
bidden»
De strijd
strijd schrikt
schrikt Hem
Hem niet
niet af.
af. In
In
te bidden
» 10.
de
twistgesprekken met
de Farizeeën
Farizeeën is
is Hij
Hijeen
eengeducht
geduchttegentegende twistgesprekken
met de
stander ; zijn laatste
stander;
laatste predikingen
predikingen en
en disputen
disputen teteJerusalem
Jerusalem zijn.
zijn
11. De
in dit opzicht bijzonder tekenend 11.
De verkoeling
verkoeling van
van de
de geestgeest-indtopzchbjerknd
drift van
van het
het volk
volk doet
doetHem
Hemhartroerende
hartroerende klachten
klachten uiten
uiten 12,
12 , maar
=

=

Mt., XXVI, 37,
Mk.,
33, 34
37, 38.
1. Mk
.. XIV, 33,
34 = !.It.,
38. -- 2.
2. Mk.,
Mk., XIV, 33-41 = !.It.,
Mt., XXVI,
37-45 = Lk., XXII, 40-46. -- 3.
61b -64 = !.It.,
Mt., XXVII, 63-66 =
3. Mk.,
Mk., XV, 61b-64
= Lk., XXII,
XIX,
Jo.,
30a.
66-71. -- 4.
5.
Mt.,
V,
21,
22
;
4. Jo ..
30a. 5. Mt., V, 21, 22 verg. Mt.,
27, 28
28 ;; - - V,
V, 31,
31, 32
32 ;; _Mt., V,
V, 27,
V, 38,
33, 34
V, 43,
V, 33,
34;; -- V,
38, 39
39;; -- V,
43, 44.
44. 6. Mt., vn,
28, 29
29 = MIk.;
22 = Lk.
Lk.,,
VII, 28,
Mk.; I,
I, 22
15b -17 = Mt., XXI, 12,
IV, 32. -- 7.
7. Mc.,
12, 13
IV,32.
Me., XI,
XI, 15b-17
13 = Lc.,
Le., XI
XIX,
46 =
= Jo.,
13-17. _
X, 45,
45, 46
Jo. , Il,
II, 13-17.
9. Jo.,
8. Lk.,
Lk., IV,
IV, 30.
30. -- 9.
Jo., XVIII, 6. -- 10.
Mt., XIV, 22,
23 =
VI,
45,
46.
_
10. Mt.,
22, 23
= Mk.,
Mk., VI, 45, 46. ; Lk.,
11. Mc.,
Me., XI,
XI, 27-33
27-33 ;; -- XII, Mt., XXI, 23-46
23-46;; -- XXII
XXII ;; -- XXIII
XXIII;
Lik., XX. --- 12.
Mt.,
12. Mt.,
Mt.,
XXIII, 37-39 = Lk., XIII, 34-35.
XI,
Lk., X,
XI, 21-24
21-24 = Lk.,
X, 13-15
13-15 ;
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DE
JEZUS

Hij
laat zich
zich daardoor
daardoor niet
niet terneerslaan.
terneerslaan. Het
Het vierde
vierde Evangelie
Evangelie
Hij laat
aantal zijner
zijner aanhangers
aanhangers Hem
Hem verlaat
verlaat
verhaalt,
verhaalt, hoe
hoe een
een groot aantal
tengevolge
geheimzinnige redevoering
redevoering over
over het
het brood
brood
tengevolge van
van zijn geheimzinnige
des
Hij zich
zich tot
tot
des levens.
levens. Deze
Deze afvalbeweging
afvalbeweging strekt zich zo uit, dat Hij
de
en hun
hun vraagt
vraagt :: ««Wilt
ook gij
gijmisschien
misschienheenheende twaalf
twaalf richt en
Wilt ook
gaan?»
zijn leer,
leer, ondanks
ondanks zijn
zijn
gaan ? » Maar
Maarer
er school
school in
in Hem
Hem en
en in zijn
raadselachtige verklaringen, een zo overtuigende macht dat Petrus radselchtigvkn,ezortuigdmachPers
antwoordde
zouden we
gaan?? Gij
Gij hebt
hebt woorwoorantwoordde :: «Heer,
« Heer, naar
naar wie
wie zouden
we gaan
den van eeuwig leven
» 2.1.
den
leven»
De
gezichtseinder van
niet beperkt
beperkt tot het
het gebied
gebied van
van
De gezichtseinder
van Jesus
Jesus is niet
zijn
onmiddellijke actie
de horizont
horizont van een
een leider
leider die
die
zijn onmiddellijke
actie; ;het
het is
is de
gekomen, om
om vuur
vuur op
op aarde
aarde te
tebrengen
brengen»» 22 ;; Hij
ver
ver ziet. Hij isis ««gekomen,
bouwt
machten der
der hel niets
niets zullen
zullen ververbouwt een
een Kerk
Kerk waartegen
waartegen de
de machten
voorspellen :: «« Mijn
Mijn woorden
woorden zullen niet
niet voorvoormogen 3a ;; Hij durft voorspellen
bijgaan » 4.4. Nochtans
bijgaan»
werk geen
geen gemakgemakNochtans verwacht
verwacht Hij
Hij voor zijn werk
dat Hij
Hij zijn
zijnleerlingen
leerlingen««als
lamkelijke
kelijke overwinning.
overwinning. Hij
Hij weet dat
als lamvrede,
meren midden
midden onder
onder de wolven
meren
wolven»» zendt
zendt 5,5 , dat
dat Hij ««geen
geen vrede,
» komt
maar het zwaard
zwaard»
komt brengen
brengen 6,6 , en
zijnen zullen
zullen ««geen dat de zijnen
gehaat
worden door
door allen
allen»» om zijn naam
naam 7.7 . Van
alles draagt
draagt
haat worden
Van dit alles
Hij
last, en
en Hij
Hij draagt
draagthem
hemzeer
zeereenzaam
eenzaam ;; want
want Hij
Hij wordt
wordt
Hij de last,
weinig begrepen, zelfs door
door zijn vertrouwelingen.
vertrouwelingen. Hij
Hij draagt
draagthem
hem
zonder
die bittere
bittere hooghartigheid
hooghartigheid welke
welke degenen
degenenbedreigt
bedreigt
zonder iets van die
superioriteit afgezonderd
afgezonderd worden.
worden. Hij draagt
draagt hem
hem
die
door hun superioriteit
die door
met de
de eenvoud
eenvoud en
en de
de toegankelijkheid
toegankelijkheid die
die wij
wijhebben
hebbentrachten
trachten
te schetsen
schetsen;; en dit
dit zet
zet een
een zo
zo zuivere
zuivere glans
glans bij
bij aan
aanzijn
zijngrootheid.
grootheid.
x

*

*

de zielegrootheid
zielegrootheid van
van Jesus
Jesus ook
ook
Hoe duidelijk de zielekracht en de
mogen uitkomen,
uitkomen, toch
de wijze
wijze waarop
waarop zijn
zijnpersoonlijkpersoonlijkmogen
toch blijft
blijft de
affirmeert zeer
zeer bescheiden.
bescheiden. Indien
Indien men
men ons
ons vroeg
vroegwat
wat
heid zich affirmeert
zelfaffirmatie het
het meest
meestkenschetst,
kenschetst, dan
danzouden
zouden we
wezeggen,
zeggen,
zijn zelfaffirmatie
het de
de eenvoud
eenvoud is
is en
endedenederigheid.
nederigheid. Zeker
Zeker aan
aan zijn
zijnmoed
moed
dat het
komt niets
tekort, en zijn
zijn onderricht
onderricht getuigt
getuigt van
van zijn
zijnwijsheid.
wijsheid.
komt
niets tekort,
zou nochtans
nochtans niet juist
juist zijn
zijneenvoudigweg
eenvoudigweg tetebeweren
bewerendat
dat
Het zou
een held
held was
was of
ofeen
eenwijze.
wijze.De
Deheld
heldimmers
immerswil
wilroem
roemverwerverwerHij een
door een
een onwankelbare
onwankelbare getrouwheid
getrouwheid aan
zijn plicht,
plicht, door
door
ven door
aan zijn
het bedwingen
bedwingen van
vrees en zijn
zijn lagere
lagere driften.
driften. Tot
Tot in
in het
het
van zijn
zijn vrees
hoogste
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gingen, aandoeningen en gedachten. Zijn ideaal is er meer een
van redelijkheid en maat dan van overgave en toewijding. De
held streeft voornamelijk naar een fiere zegepraal van zijn wil ;
de wijze naar een harmonische triomf van zijn rede. Welnu, voor
zulke waarden die sterk de nadruk leggen op de zelfaffirmatie,
toont Jesus geen bijzondere belangstelling. Bij Hem week de
zelfaffirmatie voor de liefde tot de naaste en tot God. Zijn ziel
was vooral een zich wegschenkende ziel ; wijsheid en heldhaftigheid kwamen daarbij. Juist omdat de drang om zich te geven
bij Hem zozeer op de voorgrond trad, kon Hij, niettegenstaande
al het grote waarvan Hij de last droeg, zo wonderbaar eenvoudig
en toegankelijk blijven. Daaruit volgt echter, dat wij, met onze
beschouwingen over de wijze waarop Hij zichzelf affirmeerde,
nauwelijks de drempel mochten overschrijden van zijn geheimnisvolle persoonlijkheid. Het Christenvolk vergist zich daarin niet :
om enigermate in Jesus' persoonlijkheid door te dringen, moet
men zijn liefde tot de mensen beschouwen en zijn kinderlijke
overgave aan God,
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boren uit het besef van 's mensen Godverlatenheid of van een
failliet der wetenschap (hoewel dit toch enigszins) of uit een van
die zielsverloren toestanden, die wij graag als voorstadia voor een
Godserkenning beschouwen. Niets van dat alles. Vestdijk is van
een diamantklare, maar ook diamantharde cerebraliteit, ontoegankelijk voor dat specifiek religieuze zielservaren, dat moeilijk te
benoemen is en dat huiver, eerbied, zondebesef, kinderlijkheid,
vertrouwen en liefde in enen bevat. In al zijn werken herinner
ik mij niet, ooit van enig persoonlijk doorleefd religieus ervaren
gelezen te hebben. Hij is psycholoog en als psycholoog weet hij
van 's mensen behoefte aan het religieuze, ofschoon ook dit woord
reeds te gevoelsbetoond is. Hij spreekt niet of nauwelijks van
behoefte aan religie, hij ziet eenvoudig : zo is de mens, met zijn
drang naar totale overgave en naar geluk, en met zijn verlangen
naar het volmaakte mens-zijn, en dit schept of vormt religies. Dat
er iets meer, dat het anders is, ontgaat dezen psycholoog, die zich
blind staart op het innerlijke gebeuren, althans in dit boek. Dat
de mens vragen stelt over zijn staan in de wereld, over het waarom
en hoe, het waarvandaan en waarheen, dat hij uit het worden en
verdwijnen concludeert tot het eeuwig, onveranderlijk Zijnde,
weet hij tenslotte heel goed, maar hij is te zeer kind van zijn tijd
en omgeving om daarbij stil te staan en dit serieus te nemen.
Zo fabriceert hij gemakkelijk religies zonder God. God, zonde,
onsterfelijkheid, dit alles heeft met het wezenlijke ener religie
niets te maken, dit zijn toevalligheden van het Christendom, voorstellingen en begrippen van het « metaphysisch projecterende »
type, het minstwaardige van alle religie-scheppende typen. Religie
is iets heel anders dan godsdienst. God is voor een religie even
goed misbaar als, zeggen we, maneschijn voor een omelette. Wie
Vestdijks boek ter hand neemt en van de gangbare veronderstellingen uitgaat, die voor een Europeaan het a-b-c der religie zijn,
ziet al gauw, dat deze auteur er volslagen anders over denkt. In
het voetspoor van Duitse voorgangers, Religions-wissenschaftler
en psychologen, ruimt hij alle Christelijke ballast op en zuivert
het begrip religie zo grondig, dat er, voor ons althans, niets van
overblijft. Men kan niet zeggen, dat die drievoudige drang, naar
totaliteit, naar geluk en naar het volmaakte mens-zijn niets met
religie te maken heeft, integendeel ! Hij heeft er veel mee te
maken, doch Vestdijk boort zich zo vast in zijn psychologisme
zonder acht te slaan op wat aan dien drang beantwoordt, op het
object der religie, dat de loutere activering dezer drievoudige tendentie voor hem religie is of wordt. Wat tegelijk aan deze drievoudige voorwaarde voldoet, dat het den mens in zijn totaliteit
aanspreekt en opeist, dat het aan zijn hoogsten geluksdrang be-
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dan is dit Boeddhisme met geen mogelijkheid een religie te noemen. Het is een verfijnde psychische levenstechniek, die wellicht
tot een milde levensopvatting, tot wijsheid en inzicht in veel dingen leidt, maar met religie niets te maken heeft. Nog simpeler
staat het met de sociale religie, met het type dat zich met hart
en ziel aan het verbeteren der sociale verhoudingen wijdt, en
streeft naar een zo volmaakt mogelijke samenleving. Dit is pure
moraal zonder enigen religieuzen achtergrond of religieuze binding. Men kan hier hoogstens van surrogaat-religies spreken, en
zo kunnen ook de methode Coué, de rijwielsport en het schaatsenrijden religies worden.
Vestdijk hanteert getrouw het woord religieus en zal daar wel
ongeveer onder verstaan, wat aan die drievoudige voorwaarde :
de totale opeising, de drang naar geluk en naar het volmaakte
mens-zijn beantwoordt. Toch lijkt hij mij terloops zijn religiedefinitie in de steek te laten, waar hij eenvoudigweg religie « geloof » noemt. « Religie is geloof » noemt hij zelfs een goede definitie, en hij brengt geloof in verband met de totale opeising van
den mens. De Boeddhist « gelooft » in de betekenis en de ophefbaarheid van het lijden. « Dit is, zo zegt hij, zijn heilige waarheid, het essentiële van zijn religie », en hij vervolgt : « Hieruit
volgt, dat wij de definitie « geloof in God » moeten laten vallen
en ons tot het geloof als zodanig moeten beperken. Religie is geloof zonder meer ».
Hier wordt ineens het geloven het essentiële der religie ; maar
wat dan te denken van de drie reeds herhaaldelijk genoemde voorwaarden, die de definitie van religie vormden en die van alle geloof abstraheerden ? Hier zijn we plotseling in de stratosfeer, in
een geheel andere wereld dan die der drievoudige condities van
totaliteit, geluksdrang en verlangen naar het volmaakte mens-zijn.
Dit laatste, de drievoudige voorwaarde, kan volkomen terrester,
diesseitig en binnenmenseli j k zijn en buiten alle religie staan.
Maar iets « geloven » in religieuzen zin, iets voor « heilige » waarheid houden, wijst uit naar het buitenmenseli j ke en buitenterrestere, naar een Jenseits en iets bovenzinneli j ks. Wanneer den
Boeddhist dit geloof in de betekenis en de ophefbaarheid van het
lijden werkelijk een « heilige » waarheid was in den stricten zin,
dan zou hij daardoor meteen ook enigszins in het religieuze staan
en ontglipte hij aan de hand van Vestdijk, die niets dan het louter
menselijke, diesseitige wil vasthouden. Het begrip van het « heilige » slaat onmiddellijk en noodzakelijk een brug naar het bovenzinnelijke. Daarom is het geloof van den Boeddhist moeilijk « heilig » te noemen.
Uit dit alles blijkt voldoende, dat Duitse philosophie en psycho-
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ding » plaats vinden en hoe kan er van « duurzaamheid » sprake
zijn ? Wat voor zin heeft het hier van « einddoel » te spreken of
van de « ene positiviteit die (Boeddha) nastreeft », terwi j l het
wezen van alles het eeuwig vervloeiende is ? « Hoe moeilijk denkbaar ook, voor Boeddha levert dit geen moeilijkheid op » zegt
Vestdijk, alsof hij voor een tent mensen stond binnen te lokken
om Boeddhistische experimenten te komen zien. Het moet inderdaad een ware duivelskunstenaar geweest zijn, wanneer hij dit
wist klaar te spelen.
Waar blijft de overmatig kritische bedachtzaamheid, die Vestdijk anders aan den dag legt ? Tegenover het zoveel nabijere, historisch controleerbare Christendom staat hij zo wikkend en wegend, zo sceptisch en onontvankelijk, dat men van geen welwillende, zelfs van geen neutrale houding meer spreken kan. Hij is
uitgesproken anti, vijandig zelfs ondanks sporadische liefdesverklaringen. Wat weten we eigenlijk van Boeddha ? Was Vestdijk
voor de Christelijke bronnen maar half zo welwillend als voor
de Boeddhistische, dan werd hij morgen nog een Paulus in Christelijke propaganda-ijver. Terwijl het Christendom zichtbaar, voelen tastbaar voor hem staat, is het oorspronkelijke Boeddhisme
toch eigenlijk weinig meer dan een verre, nevelachtige, uiterst
onzekere legende of vage traditie. Had deze auteur even frequent
Boeddhistische monniken ontmoet als nu de Christelijke zijn
leven gekruist hebben, dan had hij zich allerwaarschi j nli j kst met
dezelfde intellectualistische superioriteit van al wat Boeddhisme
heet, afgewend als hij nu het Christendom congé geeft. Men ontkomt niet aan den indruk, dat het atheïsme van Boeddha voor
Vestdijk het sterkste lokmiddel geweest is. Hier vindt hij eindelijk,
naar hij meent, een religie in optima forma zonder enige Godsbehoefte en een interessante psychologie, een mystiek, die adieu
zegt aan al het transcendente. Het is om te watertanden.
Hoe simplistisch Vestdijk knopen weet door te hakken, wanneer dit nodig is om het Christendom in de schaduw te stellen,
moge blijken uit een bewering op blz. 175, waar hij den gewetensstrijd van Eckehart bespreekt, bestaande in het dilemna om of
aan eigen inzicht vast te houden of voor de kerk zijn orthodoxie
te handhaven. Dit was een gewetensstrijd, « die, zegt Vestdijk,
bij zijn volgelingen al haast niet meer gestreden hoefde te worden, omdat zij door de naijverige Kerk in groten getale werden
afgeslacht ». Zulk een ondoordachte en onverantwoordelijke uitspraak en nog wel van een « begrijpend » psycholoog -- heel het
boek is geschreven, volgens eigen mededelingen van den auteur,
vanuit de « verstehende », begrijpende psychologie tekent de
gezindheid van den schrijver.
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aangedaan. Mystiek
Mystiek schijnt
schijnt voor
voor hem
hem een
een soort
soort
Westers mystiek
mystiek standpunt
standpunt gegesuperpsychologie
superpsychologie te
te zijn.
zijn. Vanuit Westers
zien stapelt hij ketterij
ketterij op
op ketterij
ketterij en
endurft
durftde
dehorribele
horribelewoorden
woorden
neerschrijven,
ten Westen
Westen van
van de
deHimalaya
Himalayazouzouneerschrijven, die
die alle mystici ten
den
- dit
dit begrip
begrip is
is
den hebben
hebbendoen
doenhuiveren
huiveren: :«Zelfwerkzaamheid
« Zelfwerkzaamheid
de
sleutel tot de
de mystiek...
mystiek... Het gaat
gaat er
er bij
bij de
demysticus
mysticus niet
nietom
om
de sleutel
- hij
hijmoet
moet doen ».
». Nu heeft
te vereren,
vereren,tetegeloven,
geloven,tetevertrouwen,
vertrouwen,
hij het
het hier
hier inderdaad
inderdaad meer
meer over
over de
de immanente
immanente mystiek
mystiekder
derAziaAziawederom bewijst dat
dat deze
deze mystiek
mystiek meer
meer een
eenascese,
ascese, een
een
ten, wat wederom
Maar de
de bewering
bewering toont
toont
training, een psychische
psychische oefenwijze
oefenwijze is.
is. Maar
training,
afdoende, dat althans
althans de
de Christelijke
Christelijke mystiek
mystiek voor
voor hem
hem een
wel afdoende,
waarvan het eerste
eerste slot
slot nog
nog moet
moet geoboek is met zeven sloten, waarvan
boek
pend
worden. Met
zoveel Duitse
Duitse psychologie
psychologie en
en een
een beetje
beetje
pend worden.
Met nog
nog zoveel
Eckehart geraakt men zo maar niet achter de geheimen der mys-Eckehartg mnzo ietachrdgmneystiek. Dit
Dit isis trouwens
trouwensde
deindruk,
indruk,dien
dienheel
heelhet
hetboek
boekmaakt,
maakt,geschregeschrezijn namelijk
namelijkdoor
door een
eenbuitenstaander,
buitenstaander, een
eenzeer
zeergeleerd
geleerden
en
ven te zijn
schrander
eigenlijke der
der religie
religie
schrander buitenstaander,
buitenstaander,die
die echter
echter het eigenlijke
ervaren of ondergaan
ondergaan heeft.
heeft. Religie
Religie moet
moet voor
voor hem
hem iets
iets
nooit
nooit ervaren
hij niet
nietdan
dan
volkomen
volkomen profaans
profaanszijn
zijn ;; dit
dit blijkt nog meer uit wat hij
wel zegt.
zegt. Het
Hetisisofofeen
eenblinde
blindeover
overkleuren,
kleuren,een
eendove
doveover
over
wat hij wel
klanken schrijft.
heeft blijkbaar
blijkbaar nooit
nooit den
den huiver
huiver voor
voor
klanken
schrijft. Vestdijk heeft
voor het
het tremendum
tremendum divinum
divinum ondergaan,
ondergaan, hij
is nooit
nooit
het heilige, voor
hij is
in de diepste schacht van
van zijn
zijn wezen
wezengegrepen
gegrependoor
doorhet
hetreligieuze,
religieuze,
moeilijk verwoordbare,
verwoordbare, hij
is onberoerd
onberoerd gebleven
gebleven door
door het
het
het moeilijk
hij is
mysterie, het geheimzinnige
geheimzinnige in
om en
en achter
achter de
de dingen.
dingen. Hij
Hij
mysterie,
in en om
spitse cerebraliteit
cerebraliteit in
inallerlei
allerleiverschijnselen,
verschijnselen, die
die
boort
boort met zijn spitse
voor hem
hem weinig raadselachtigs
raadselachtigs hebben,
hebben, doch
nevels in
in het
het
voor
doch als
als nevels
blauw vervluchtigen
den straal van
van zijn
zijn intellectualisme.
intellectualisme.
blauw
vervluchtigen voor
voor den
is wel
wel merkwaardig
merkwaardig dat
dat Vestdijk
Vestdijk met
metzijn
zijningeboren
ingeborenaf-.
afHet is
schuw van
van het
hettranscendente,
transcendente, het
hetbovenzinnelijke,
bovenzinnelijke, zijn
zijningemetingemetwat clericaal
c1ericaal is,
is, wat
watstandesmassig
standesmässigzich
zich
selde
antipathie tegen al wat
selde antipathie
tot het
het religieuze
religieuze bekent,
bekent, zoveel
zoveel sympathie
sympathie ontwikkelt
ontwikkelt voor
voor het
het
Boeddhisme,
practisch alleen
alleen in
in bossen
bossenen
en woeswoesBoeddhisme, een
een systeem, dat practisch
door monniken
monniken en kluizenaars
kluizenaars te
te verwerkelijken,
verwerkelijken, en
envoor
voor
tijnen door
de
normale lekenwereld
lekenwereld welhaast
even
de normale
welhaast onbeoefenbaar
onbeoefenbaar is.
is. Het isis even
onverklaarbaar als
als het raadsel,
onverklaarbaar
raadsel, waarom
waarom iemand,
iemand, die
die de
de GodsgeGodsgedachte
de voorstellingen
voorstellingen van
van zonde,
zonde, onsterfelijkheid,
onsterfelijkheid, hel
hel en
en
dachte en de
hartstocht bestrijdt en uit
uit het
het bewustzijn
bewustzijn der
der mensen
mensen
hemel met hartstocht
hemel
gaat interesseren
interesseren en
en dan
dan als
als de
wil wegvagen,
wegvagen, zich
zich voor
voor religie gaat
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proclameert een
een overpessimistische
overpessimistische daaddaad-en
enwereidvluchwereldvluchreligie proclameert
tige levenshouding,
levenshouding, die
alles, letterlijk
letterlijk alles
alles negativeert
negativeert en
en als
als
die alles,
enig positivum een vervloeien
vervloeien in het
het niets,
niets, ininhet
hetonbewuste
onbewustenanastreeft. Dat
Dat Vestdijk
Vestdijk werkelijk
werkelijk in
in het
hetNirwana
Nirwanaverliefd
verliefdzou
zou zijn
zijn
of de mensheid daarmee gelukkig zou willen maken, laat zichofdemnshiarglukzowienma,ltch
moeilijk denken.
denken. Wel
dan nog
nog bij
bij dat
datmystisch-introspecmystisch-introspecWel mag er dan
tieve een stevige
stevige scheut
scheut sociale
sociale religie
religiekomen,
komen, maar
maar hoe
hoe die
dietwee
twee
combineren zijn, een
een dadendaden- en
enbegeerteloze
begeertelozezelfcontemplatie
zelfcontemplatie
te combineren
sociale werkzaamheid
werkzaamheid is niet goed
goed in
in tetezien.
zien.
en een opgaan in sociale
Om
keren tot
tot den
den doolhof
doolhof : Vestdijk
Vestdijk heeft
heeft dus
dus het
het
Om terug
terug te keren
Christendom
religie der
dergedesintegreerden,
gedesintegreerden, der
dermetaphymetaphyChristendom tot
tot de religie
sisch projecterenden,
projecterenden, de
het Boeddhisme
Boeddhisme tot
tot die
die
de sociale
sociale religie en het
der
der niet
nietprojecterenden
projecterendenverklaard.
verklaard.Ondanks
Ondanks
der geïntegreerden, der
te schematisch
schematisch op
op te
te vatten,
vatten, wordt
wordt
zijn waarschuwing om dit niet te
dit schema
schema nogal
nogal star doorgevoerd
doorgevoerd en
aldoor met
toon van
van
en aldoor
met een toon
geringschatting
voor die
die dwaze
dwazemetaphysische
metaphysischeprojecteerders.
projecteerders.
geringschatting voor
religieen
en
Over de simpele onmogelijkheid om Christendom, sociale religie
Boeddhisme op
ze als
als soortgelijke
soortgelijke
Boeddhisme
op hetzelfde
hetzelfde niveau
niveau te
te stellen
stellen en ze
beschouwen, wordt
wordt geen
geen ogenblik
ogenblik
vergelijkbare
vergelijkbare grootheden
grootheden te
te beschouwen,
juist dit,
dit, wat
watalles
alleszozoverwarrend
verwarrend maakt.
maakt. De
De
gedacht,
gedacht, en
en het
het is juist
lezer, althans de niet-atheïstische
niet-atheïstische lezer,
lezer, blijft
blijftdoorlopend
doorlopend beseffen,
beseffen,
dat Christendom en socialisme, nog afgezien van
van dat
dat legendarische
legendarische
in hetzelfde
hetzelfde vak
vak
Boeddhisme
Boeddhismewaarvan
waarvanhij
hijniet
niet veel
veel weet,
weet, niet in
religie
thuishoren,
thuishoren, van
van totaal
totaal verschillend
verschillend formaat
formaat zijn,
zijn, dat er bij religie
niet in
inzijn
zijn
natuurnoodzakelijk tete projecteren
natuurnoodzakelijk
projecterenvalt
valt en
en men
men deze niet
portefeuille
Vestdijk heeft
heeft nu
nueenmaal
eenmaal zijn
zijnetiketten
etiketten
portefeuille vindt, maar Vestdijk
geplakt,
Christen blijft een
een projectie-werper,
projectie-werper, de
de socialist
socialist een
een
geplakt, de
de Christen
en de
de Boeddhist,
Boeddhist, deze
dezeuitverkorene
uitverkorene der
deruitverkoreuitverkorenaar buiten, en
nen,
naar binnen
binnen geïntegreerde.
geïntegreerde. Door
Door dit
ditvastschroeven
vastschroeven van
van
nen, een naar
ongelijkwaardigheden in
in een
eenpsychologisch
psychologischapparaat,
apparaat,
elk der drie ongelijkwaardigheden
dat met die
die ongelijkheden
ongelijkheden geen
geen rekening
rekening houdt,
houdt, ontstaat
ontstaat telkens
telkens
het gevoel, dat
dat er
er iets
ietsniet
nietklopt,
klopt,dat
datmen
menvastgeklemd
vastgeklemdzit
zitzonder
zonder
zich te kunnen
kunnen verroeren,
verroeren, dat
dat men
men tenslotte
tenslottebeetgenomen
beetgenomenwordt.
wordt.
Wel
worden hier en
en daar
daar nuances
nuances aangebracht,
aangebracht, maar
maar deze
deze ververWel worden
drinken
den stroom
stroom der
der redenering.
redenering. Ook
Ook heeft Vestdijk
Vestdijk vaak
vaak
drinken in den
en veel bewondering
bewondering voor
voor het
het Christendom
Christendom en
en deze
dezebewondering,
bewondering,
omdat
doorleefd en
observatie geboren
geboren is, doet
doet zelfs
omdat ze
ze doorleefd
en uit nabije observatie
warmer en echter aan dan zijn sterk intellectuele en bloedlozewarmencht dzijserkntlcubodze
waardering
dat, o0 !! zo
zo verre
verreenentelescopisch
telescopischwaargenomen
waargenomen
waardering van
van dat,
Boeddhisme.
verhouding tot het
het Christendom
Christendom heeft
heeft veel
veelvan
van
Boeddhisme. Zijn verhouding
dat gevoel,
dat
gevoel, dat
dat men
men wel
wel eens
eens haat-liefde
haat-liefde noemt,
noemt, en
en dat
dat ook
ook
vreemd was.
was. Zijn
Zijn meningen
meningen over
over Christus,
Christus, evanevanNietzsche
Nietzsche niet vreemd
gelie, Kerk
Kerk enzovoorts
enzovoorts baseren zich alle
alle op
op een
een weinig
weinigdoordacht,
doordacht,
uiterst links liberalisme
liberalisme :: Christus
Christus en
en de
de Kerk
Kerk hebben
hebben natuurlijk
natuurlijk
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niets gemeen
gemeen en
en zijn
zijnongeveer
ongeveer contrasten,
contrasten, de
de evangeliën
evangeliën zijn
zijn
niets
lang na Christus'
Christus' dood
dood geschreven
geschreven en
en nogal
nogal legendarisch.
legendarisch. Paulus
Paulus
de vrije
vrijebezielde
bezieldegeestdoorademde
geestdoorademde leer
leer van
van Jezus
Jezusverstard
verstard
heeft de
en verwetteli
verwettelijkt.
was zuiver
zuiver een
eengeïntegreerde.
geïntegreerde.
j kt. Jezus
Jezus zelf
zelf was
Dit soort
soort opvattingen
opvattingen kunnen
kunnen we bij
bij iemand
iemand met
met het
het geestesgeestesmerk der vrije gedachte
gedachte verwachten.
verwachten. Zijn
Zijnboek
boekkrioelt
krioeltvan
vanscheve,
scheve,
of half
halfdoordachte,
doordachte, van
van onverdedigbare,
onverdedigbare, vaak
vaak van
van verouderde
verouderde
niet of
het Christendom
Christendom zitten hem
hem bijbijbeweringen. Twee
beweringen.
Twee grieven tegen het
zonder hoog, zijn
zijn oorverdraagzaamheid
onverdraagzaamheid en
en ververen zijn verdringen en
der sexualiteit.
sexualiteit. Over
Over het eerste
eerste bezwaar
bezwaar zou
zou hij
hij tot
totop
op
wringen der
wringen
zekere
helpen zijn,
hij ziet
ziet heel
heel goed
goed
zekere hoogte
hoogte nog
nog heen
heen te
te helpen
zijn, want hij
in,
dat de
de ideologische
ideologische apparatuur
apparatuur der
van een
een kerk
kerk
in, dat
der Kerk
Kerk of van
de scherpe handhaving van een
een bepaalde
bepaalde ideeëngroep
ideeëngroep noodzakelijk
maakt. Het tweede echter acht hij iets ongeneselijks aan hetmakt.Hewdchratijesonglkahet
Christendom
verbondenheid daarvan
het geloof
geloof
Christendom wegens
wegens de verbondenheid
daarvan met het
in de
de erfzonde,
erfzonde, een oeropvatting
oeropvatting der
der Christelijke
Christelijke leer.
treft
leer. Nu treft
het den katholieken
katholieken lezer
begin tot einde,
einde, dat
dat het
het ChristenChristenlezer van
van begin
schrijver van
van dit
dit boek
boek steeds
steeds voor
voor den
den geest
geest staat
staat in
in
dom den
den schrijver
van den
den erfzondeli
erfzondelijk
en natuurverdoemnatuurverdoemde gedaante van
j k overbelasten en
Het Christendom
Christendom heeft niet
nietdie
diehuiveringwekkende
huiveringwekkende
den
Calvijn. Het
den Calvijn.
verleënt. Zo
Zo leest
leest hij
hij bijvoorbeeld
bijvoorbeeld in
in
trekken, die
Vestdijk het verleent.
trekken,
die Vestdijk
Oude Testament,
nog ::«« dat
dat
het Oude
Testament, dat de mens « zondig is », sterker nog
hij zijn
zijn menselijk
menselijk bestaan
bestaan alleen
alleen aan
aan de
dezonde
zonde te
te««danken
danken»
heeft,
» heeft,
dat hij eigenlijk een fout is,
is, een
een vergissing
vergissingin
inde
deschepping,
schepping, indien
indien
al niet van de
de Schepper
Schepper zelf
zelf ».
». Dit
Ditisisechter
echtereen
eenvolkomen
volkomenonchrisonchrisdie beter
beter in
inhet
hetpessimistische
pessimistischeBoeddhisme
Boeddhismezou
zou
telijke opvatting, die
in het
hetChristendom.
Christendom.
passen dan in
Heel de lange
lange boutade,
boutade, die Vestdijk
Vestdijk op
op blz.
blz. 338
338 en
envolgende
volgende
Heel
lanceert
Paulus en
en de
deChristelijke
Christelijke doctrien
doctrien omtrent
omtrent het
het
lanceert tegen
tegen Paulus
sexuele,
grandioos naast, zoals hij er
er dikwijls
dikwijls naast
naast is,
is, wanwansexuele, is er grandioos
over bijzonderheden
bijzonderheden in
in het
hetChristendom
Christendom spreekt.
spreekt.Overal
Overal
neer hij over
zich, dat
dat hij
hij nooit
nooitininhet
hetChristendom
Christendomgestaan,
gestaan, maar
wreekt het zich,
wreekt
er zich altijd slechts
slechts psychologisch
psychologisch voor
voor geïnteresseerd
geïnteresseerd heeft.
heeft.Zijn
Zijn
houding
zienswijze wordt
wordt ons
ons verklaarbaar,
verklaarbaar, wanneer
wanneer we
we de
de
houding en
en zienswijze
op blz.
blz. 278,
278, een
een
merkwaardige
merkwaardigebekentenis
bekentenislezen,
lezen,die
diehij
hij aflegt
aflegt op
bekentenis die
een der
der personages
personages van
van Dostojewski,
Dostojewski, Iwan
Iwan
bekentenis
die we bij een
Karamazof
bij voorbeeld
konden aantreffen,
aantreffen, en
en die ons
Karamazof bij
voorbeeld konden
ons sinister
sinister
en
demonisch aandoet
aandoet:: ««Onze
menselijke waardigheid,
waardigheid, —
- die
die
en demonisch
Onze menselijke
zelf overigens grotendeels
grotendeels een
een historisch
historisch product
product isis van
vanhet
hetChrisChristendom,
zelfbewustzijn,ons
onsbesef
besef
van
verantwoordelijktendom,-onsons
zelfbewustzijn,
van
verantwoordelijkheid tegenover
tegenover onszelf,
onszelf, staat ons
ons niet
niettoe
toehet
hetdeelachtig
deelachtigworden
worden
heid
der zaligheid afhankelijk te stellen
stellen van
van een
eenmiddelaarsfiguur.
middelaarsfiguur. Wij
Wij
wensen
zaligheid zelf te
te veroveren...
veroveren... Dat
DatChristus
Christus voor
voorons
ons
wensen onze zaligheid
heil
Het isisonze
onze
heil gestorven
gestorven zou
zou zijn,
zijn, vinden
vinden wij
wij vernederend...
vernederend... Het
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eer te na, dat iemand zonder dat wij daarom gevraagd hebben,
zich voor ons aan het kruis laat slaan ; wij weigeren door zoveel
edelmoedigheid verpletterd te worden... Voor lieden die redeneren
zoals ik het zojuist in de wij-vorm aangaf, is het ware « skandalon » van het kruis niet, dat God zelf in de gedaante van Christus zich als de laagste misdadiger heeft laten terechtstellen,
zij kunnen dit zelfs nog bewonderen, hetzij als bewijs van almacht
(God kan ook dit) , hetzij als een van die originele invallen, welke
alleen van Goden te verwachten zijn, maar dat de mensheid
Christus heeft laten terecht stellen, en van deze terechtstelling
nog profiteert ook. Zij schamen zich daarvoor, zij zouden zich
daarvoor nog schamen, indien God zich had laten kruisigen zonder de omweg over de zoon te kiezen, zij willen zulke profiteurs
en parasieten niet zijn. » Zulk een belijdenis doet ons huiveren
en stil worden.
In zijn laatste hoofdstuk komt Vestdijk eindelijk te spreken
over wat de titel van zijn boek belooft, de toekomst der religie.
Maar na bovenstaande belijdenis interesseren ons zijn perspectieven niet meer. De stemming is bedorven. Hij voorziet en hoopt,
dat over eeuwen het Christendom een zachten en niet gewelddadigen dood zal sterven in Europa. Wat er voor in de plaats zal
komen is waarschijnlijk een introspectief-mystische religie als
het Boeddhisme met een stevige inslag van sociale religie. Hij
ontwerpt zelfs een soort paedagogisch of psychologisch systeem
om de mensen daartoe op te leiden.
Hoe men tegenover deze verwachtingen staat, hangt daarvan
af, of men meer waarde hecht aan de beloften van Aliosj a dan
aan het dossier van Iwan Karamazof.

Tijdelijke Misdrijven
door Dr P. de BRUIN S. J.

In de loop der week, dat ik dit artikel schreef, werden twee
berichten in de couranten gelanceerd, die mij pijnlijk troffen.
Drie grote smokkelaarsbenden, die de Wild-West-methoden van
actie met pantserwagens, machinegeweren en stenguns naar de
grenzen van het gemoedelijke Brabant hadden overgebracht, werden opgerold en hun leiders achter slot en grendel gezet. De rector
van een klooster en een kloosterbroeder staan terecht voor het
clandestien slachten van een koe en worden tot resp. 2000 gulden
boete en drie weken gevangenisstraf veroordeeld. De laatsten
verdedigen hun handelwijze met een beroep op den slechten gezondheidstoestand van de hun toevertrouwde kostschooljongens,
waarvan er meerdere aan tuberculose lijden.
Als dag en nacht verschillen deze twee soorten van misdadigers.
Maar zij hebben dit gemeen, dat zij zich aan overtreding van eenzelfde soort voorschriften schuldig gemaakt hebben. Zij hebben
beide de tengevolge der schaarste aan gebruiksgoederen ingevoerde beperkingen en distributiemaatregelen overtreden. Hoe
komen zo verschillende typen van mensen en motieven bij elkaar ?
Dat is een interessant sociologisch probleem, waarover wij enkele
ogenblikken zullen reflecteren.
De schaarste is een tijdelijke noodtoestand. Iedereen hoopt, dat
deze met haar gevolgen zo snel mogelijk zal eindigen. Zelfs Sovjet-Rusland beschouwt de afschaffing der distributie en daarmee der distributie-delicten als een vooruitgang. Zo ook hopen
wij, dat wij zo snel mogelijk weer al onze levensbehoeften tegen
betaling van geld kunnen kopen zonder den tussenschakel van
bonnen. De fabrikanten van hun kant haken naar dit ogenblik,
waarop zij weer vrij hun machines en grondstoffen tegen geld
zullen krijgen.
Dan zullen zwarte handel in bonnen en goederen vanzelf verdwenen zijn. Zou de wetgeving beperkt blijven tot het distribueren van schaarse goederen, dan zou het nog zo erg niet zijn. Maar
het wordt een maatschappelijke kanker, omdat de distributie met
een groot gevolg van hovelingen optreedt. De schaarste der goederen dwingt immers ook tot het vaststellen van prijzen en lonen.
De producenten worden ook onder dwang gezet om producten of
in te leveren aan de distributie of om bepaalde (utility) goede-
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te produceren.
produceren. Ook
Ook de
de lonen
lonen der
der arbeiders
arbeidersworden
wordenvastgelegd.
vastgelegd.
ren te
arbeiders of arbeidsters
arbeidsters niet tegen
tegen de
de
een ondernemer
ondernemer zijn arbeiders
Als een
vastgestelde lonen
dan is de
de verleiding
verleiding groot
groot hun
hun
vastgestelde
lonen krijgen
krijgen kan,
kan, dan
geld of
ofin
innatura
naturaonder
onder de
de tafel
tafeltetebetalen.
betalen.
een extra-toeslag of in geld
kunnen zij
zij vaak
vaakzeer
zeergemakkelijk,
gemakkelijk,omdat
omdatde
deexport-prijzen
export-prijzen
Dat kunnen
niet onder
onder dwang
dwang staan
staanen
enNederland
Nederlandals
alseen
eengoedkoop
goedkoop
natuurlijk niet
midden van een
een dure
dure wereld
wereld hoge
hoge prijzen
prijzen voor
voor zijn
zijnexexeiland te midden
krijgt.
portgoederen betaald krijgt.
deviezen-schaarste dwingt bovendien
bovendien de regering
regering om
om beslag
beslag
De deviezen-schaarste
te leggen
leggen op
op alle
allebuitenlandse
buitenlandse betaalmiddelen.
betaalmiddelen. Dat brengt
brengt weer
weer
praktisch niemand in het
het buitenland
buitenland mag
mag reizen
reizen of
ofververmee, dat praktisch
mee,
zonder vergunning.
vergunning. Op
kan men
men zich
zich aan
aan
blijven zonder
Op velerlei
velerlei wijzen kan
Deviezen worden
worden achtergehouden,
achtergehouden, er
er
deze bepalingen onttrekken. Deviezen
clandestiene handel
handel in
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er nog onder den druk van uiterlijke omstandigheden
noodtoestand of gemakkelijke gelegenheid
een overtredingsdrempel, waar de impulsen van opvoeding, gezonde inwendige structuur en maatschappelijke dwang het einde van hun werkzaamheid bereiken. Maar ook dit zijn uitzonderingen.
Bij de nieuwe tijdelijke wetten liggen de verhoudingen heel
anders. De burger mist ten dien opzichte alle gewone afweerkrachten. Opvoeding en gewoonte hebben hem het beschikken
over zijn geld, het kopen van alle koopbare waar, het beschikken
over zijn arbeidsproduct, het kopen en verkopen tegen een prijs,
dien de partijen zonder dwang met elkaar overeenkomen, het beschikken over zijn eigendom en het verhandelen van buitenlands
geld, als de meest normale bevoegdheden van het recht leren beschouwen. Zo'n gewoonte legt hij niet ineens af tegenover de
majesteit der wet.
Iedereen ziet wel in, dat zekere maatregelen noodzakelijk zijn.
Maar men staat toch nog zeer onwennig tegenover dit argument.
De juistheid der oude bepalingen is door een eeuwenoude traditie bezegeld. De nieuwe bepalingen zijn dikwijls geïmproviseerd;
zij worden niet door lange ervaringen gesteund. Ieder heeft slechts
een beperkt uitzicht op de maatschappelijke noden, maar dat
doet hem begrijpen, dat de nieuwe bepalingen, voor zover ze op
hem betrekking hebben, heel anders, veel eenvoudiger, veel beter
en veel overzichtelijker konden zijn. Daarom zijn die voorschriften in hun bijzonderheden niet in staat zijn godsdienstige en zedelijke overtuiging in het geweer te brengen. Hij aarzelt en doet,
wat voor de hand ligt d.w.z. dat hij in vele gevallen zich aan
overtredingen zal schuldig maken.
Wel voltrekt zich in het gemoed van de welwillende burger
een scheiding. Zekere gedragswijzen van zwarten handel en persoonlijke verrijking tegen de wet, van misbruik van den nood
der anderen, van prijzenwoeker en van uitdaging der maatschappelijke controle zal zijn godsdienstig en zedelijk geweten
veroordelen. Geen rechtgeaard burger zal de smokkelpartijen aan
de Brabantse grens met pantserwagens en machinegeweren (echte
gangsterpraktijken) goedkeuren. Maar weinigen zien er een fout
in zich aan kleine dagelijkse overtredingen en fouten schuldig
te maken. De algemene praktijk van overtreding heeft tot gevolg, dat ook de maatschappelijke sanctie niet werkt. De eer
wordt niet aangetast, zelfs al wordt de overtreder betrapt en
gestraft. Het distributierecht en het deviezenrecht wordt noch
godsdienstig noch zedelijk noch maatschappelijk in al zijn onderdelen en al zijn strengheid als bindend beschouwd. De bepalingen
worden voor dwangrecht gehouden. Het wordt dan een kwestie
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van wedijver in slimheid tussen controleurs en overtreders. Wie
gesnapt wordt, betaalt den tol van het risico, dat hij op zich
genomen heeft.
Het vraagstuk heeft nog een ander aspect. De tijdelijke wet
heeft haar tegenhanger in den tijdelijken ambtenaar. Zoals de
burger anders staat tegenover tijdelijke wetten en overtredingen
dan tegen eeuwige, zo staat de tijdelijke ambtenaar anders tegenover zijn baan dan zijn blijvende collega.
De ambtenaar in de meest uitgebreide zin heeft behalve een
administratieve taak van wetsuitvoering ook een zelfstandig beschikkende macht van bestuur of beheer. Als zodanig is de ambtenaar het fundament van den Staat : wat ministers, rechters,
commissarissen der Koningin, burgemeesters, wethouders en hun
ondergeschikte ambtenaren van den Staat maken, dat is de staat
in werkelijkheid. Maar deze ambtenaren worden dan ook geleid
door een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel, zij worden
gedragen door een hoge traditie, geholpen door de eerbied en de
controle van den burger en tenslotte in toom gehouden door de
vrees voor de gevolgen van wangedrag. Daarom zullen zij zich
hoeden voor overschrijden van hun competentie, die door een
jarenlange praktijk is vastgelegd ; zij zullen zich wachten voor
misbruik van macht, voor onoordeelkundig gebruik van het hun
toevertrouwde. Zij zullen gunsten zoeken noch voor zich zelf
noch voor hun familie en kennissen ; zij zullen geen steekpenningen aannemen en zonder aanzien des persoons handelen. Zij
zullen zich liever laten beschuldigen van bekrompen ambtenarijgeest dan van te ruim gebruik van hun macht.
Dit beeld verandert ten enenmale, wanneer wij ons tot de beschouwing van de nieuwe tijdelijke ambtenaren van den oorlogstijd en van den na-oorlogstijd wenden. Hier geen systeem meer,
dat draagt en dwingt, noch een vakkundigheid verworven uit
het doorlopen der rangen, noch de door lange ervaring afgebakende competentie, noch de geestelijke gezindheid noch de vèrdragende controle van het ambtelijk apparaat zelf en van de
hen observerende burgers. De nieuwe ambtenaar moet een nieuwe
zaak opbouwen en daarom over een uitzonderlijke mate van zelfstandig beschikkingsrecht beschikken. Zijn handelwijze zal niet
zozeer het stempel dragen van wijze voorzichtigheid en zuinigheid, maar van vooruitstrevende doelmatigheid. Hij zal eens laten
zien hoe het moet. Deze mentaliteit is des te gevaarlijker naarmate er meer ambtenaren nodig zijn, omdat de keuze van geschikte functionarissen dan in dezelfde mate moeilijker wordt.
Waarbij zich nog de ongelukkige omstandigheid voegde, dat de-
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genen, die in den onderduiktijd hun leven op het spel hadden
gezet voor het vaderland, nu ook meenden recht te hebben op
een beloning in den vorm van een goedbetaald baantje.
Het eerste wat dan gebeurt, is het smijten met geld, omdat
men bij het streven naar doelmatig handelen niet op een paar
dubbeltjes mag kijken. En het tweede is een op zij schuiven van
de enge grenzen der competentie, die een vlotte actie belemmeren.
Dan komt een tendens om vrienden, geloofsgenoten, partijgenoten, gelijkgezinden of door andere banden verbondenen te bevoordelen. Dat kan nog gebeuren zonder enige kwade trouw. Ook
deze ontbreekt hier veel minder dan bij de vaste ambtenaren.
Geldsmijterij, machtsmisbruik, overschrijding van competentie
en nepotisme zijn de noodzakelijke gevolgen van het aanstellen
van ambtenaren zonder verleden en met een onzekere toekomst.
Over de feiten wordt de burger ingelicht door zijn dagelijkse
ervaring met Rijksbureaux, met distributiebureaux, met woningbureaux, met den Wederopbouw, met de schade-enquête, met
Rechtsherstel, met Berechting van politieke delinquenten. Wat
aan die ervaring ontbreekt, wordt aangevuld door voorlichting
van de sensatie-pers en de gewone pers. En hij heeft zijn antwoord klaar. Als dat de wet is, dan weet ik wel, hoe ik mij tegenover de wet moet gedragen.
Om deze houding te begrijpen, moet men twee dingen goed
voor ogen houden. De gewone burger geeft niet om redeneringen
of statistieken, hij oordeelt naar symptomen. Hij is niet zeer
gevoelig voor het argument, dat een hoeveelheid van overtredingen en tekortkomingen nu eenmaal tot het wezen der openbare
orde behoort. Hij heeft den vroegeren toestand gekend, waarin
ook niet alles volmaakt was, maar waarmee hij toch zowat verzoend was geraakt. En hij vergelijkt dien toestand met wat hij
nu meemaakt, en dan grijpt een grote ergernis hem aan.
Vervolgens wordt hij niet geïmponeerd door prachtige wetten
en zorgvuldig uitgedachte systemen van sociale rechtvaardigheid.
De wet is voor hem de in het lopend systeem tot werkelijk geworden praktijk en daar kan hij geen achting voor opbrengen.
Zo neemt hij de wet in eigen hand en overtreedt ze waar hij kan,
of hij probeert met of zonder steekpenningen ook van de omkoopbaarheid der ambtenaren te profiteren ; hij zoekt beschermers
en begunstigers, maakt zich vrienden van den Mammon der ongerechtigheid. Laat degenen, die de wet in handen hebben, maar
eens beginnen met het voorbeeld te geven. Laat hen ons maar
eerst eens eerlijk behandelen, dan zullen wij wel volgen.
De burger mist de gewone afweermiddelen tegen de tijdelijke
overtredingen ; en het gedrag der ambtenaren doet hem een ge-
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is dat een slag in de lucht. De moraliteit der burgers zal zich
daar weinig van aantrekken ; de moraliteit der grote smokkelaars niet, omdat zij geen moraliteit hebben, en de moraliteit
der kleine smokkelaars niet, omdat zij hun moraliteit buiten deze
transacties houden.
De instrumenten om de onderhouding van de nieuwe wetten
te verzekeren, liggen veel meer op het gebied der tucht- en
strafmaatregelen. De eerste soort van tucht is de zelftucht der
hoge bestuurders. Zij moeten een zuiver zakelijke objectieve
politiek volgen en alle prestigekwesties ter zijde stellen. Wanneer
een Minister de willekeur of het onrecht van zijn ondergeschikte
ambtenaren dekt met de uitvlucht, dat hij aan iedere ondergeschikte toch zijn eigen verantwoordelijkheid moet laten, en wanneer ondergeschikte ambtenaren in het openbaar tegen het bestuur protesteren en achteraf nog door hun collega's en de hoge
overheid in bescherming genomen worden, dan is dat fnuikend
voor de ware autoriteit. De onderdaan weet dan wel, wat hij van
een dergelijk bestuur verwachten kan en hoe hij zich tegen een
dergelijk bestuur moet beschermen. Hij zoekt ook protectie met
min of meer scheve middelen, wanneer hij zich zelf niet helpen kan.
Het tweede tuchtmiddel is het overleg met de betrokkenen.
Nederland is economisch en sociaal voldoende georganiseerd om
voor alle belangen officiële vertegenwoordigers te hebben. Alle
betrokkenen stellen voor zichzelf onvervulbare eisen. De producenten staan overal tegenover de consumenten ; de loontrekkers
tegenover de prijsbepalers. Waarom heeft men uit al deze groepen
nog geen georganiseerd overleg samengesteld ? Dan kunnen de
betrokkenen onder elkaar over de tegenovergestelde belangen vechten om tot een uitvoerbaar compromis te komen. De regering
neemt dan geen beslissingen, die door de partijen niet aanvaard
worden. En als de partijen in hun vertegenwoordigers het compromis aanvaarden, dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de
controle op de naleving der genomen maatregelen. Wat men eerst
in den laatsten tijd gedaan heeft : ondernemers in het bouwvak
te brengen tot vrijwillige algemene aanvaarding van den loonstop, dat had men van den beginne af en over de gehele lijn moeten doen. Nu neemt veel te veel de regering zelf de maatregelen ;
degenen, die voor de uitvoering moeten zorgen, protesteren en
gaan hun gang zo ver ze dat kunnen. Dat is een onhoudbare toestand. Alleen de inschakeling der verantwoordelijke organisatie's
kan uitkomst bieden.
Na de tucht de beveiligingsmaatregelen. Zover dat kan, moet
de onderhouding der wet veilig gesteld worden. Het beste middel
daartoe is het aantal wetten tot het uiterste te beperken. Er
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leggen voor kleine overtredingen. Het instituut van economische
rechters, geschoold voor een bepaalde soort van beoordeling en
verrijkt met grotere bevoegdheden dan de gewone rechters, heeft
hierin veel verbetering gebracht, Maar de straffen zijn nog lang
niet van dien aard, dat zij de delinquenten een panische schrik
voor overtreding en straf inboezemen. In vele gevallen houden
zij nog wel iets als beloning voor hun onrechtmatige daad over
na het betalen der boete.
De zware straffen zouden niet slechts de grote, maar ook de
kleine overtreders van de tijdelijke wetten moeten treffen. Want
de grote en gevaarlijke zwarte handel bestaat slechts bij de genade van de vele kleine overtredingen van brave en goede burgers. Bij onderlinge uitbuiting, zouden de zwarthandelaren gauw
failliet gaan. De tapijtsmokkelaars maken alleen daarom goede
zaken, omdat duizenden gewone burgers bereid zijn voor een tapijtje een exorbitante prijs te betalen voor de instandhouding
van de zwarte handel.
De recente gevallen van zwarte handel zullen misschien enkele
brave mensen de ogen geopend hebben voor de verderfelijke gevolgen van dit bedrijf. Hij heeft de tendens de grenzen tussen
beroepsmisdadigheid en achteloze wetsovertreding uit te wissen.
Het zijn de gewone burgers geweest, die door hun behoefte aan
het drinken van sterke dranken tijdens de prohibitie in de Verenigde Staten van Amerika het gangsterwezen in het leven geroepen hebben. Gangsters waren eigenlijk « maar » smokkelaars.
Maar zij kwamen voort en recruteerden hun medewerkers uit
de beroepsmisdadigheid, die haar praktijken van afpersing, chantage en kidnapping en doodslag mee in het bedrijf binnensmokkelde. De smokkelaars zonder deze praktijken moesten zich aanpassen of terugtrekken. Daardoor nam de beroepsmisdadigheid
als gevolg van den zwarten handel enorme afmetingen aan. Hetzelfde dreigt te gebeuren met onze zwarte handel in schaarse goederen, bonnen, deviezen en gesmokkelde goederen. De oneindige
verscheidenheid der overtredingen bedekt den samenhang van
het kopen van een pondje boter met de pantserwagenbesturende
en machinegeweerschietende gangsterspraktijken. Maar in veel
gevallen zouden de kopers toch schrikken, als hun de weg van
den producent tot de laatste verkoper openbaar gemaakt werd.
Het is de veelheid der overtredingen, die dit belet. Maar zouden
de wetten schaars worden en de overtredingen streng gestraft,
dan zou de samenhang veel duidelijker worden. En zou het waarschijnlijk ook mogelijk worden aan het geweten te appelleren om
de praktijken tegen te gaan. Dat zou den wederopbouw (stoffelijk en geestelijk) van ons geschonden vaderland ten goede komen.

Katholieke Literat uur in de Verenigde Staten
door H. C. GARDINER S.J.

Twee namen aan lezers van overzeese boeken welbekend, baarden onlangs opzien in de Amerikaanse letteren. Het zijn Sinclair
Lewis en John Steinbeck. De duizenden en nog eens duizenden
Amerikanen, die hun vroegere boeken gelezen hadden, zagen telkens verlangend uit naar elk nieuw werk, dat zij de wereld inzonden. De gewone fanfare, waarmede de Amerikanen de verkoop van elk artikel, zelfs boeken, opvoeren tot een krachtdadige,
zij het soms twijfelachtige hoogte, ging steeds aan de publicatie
der romans van deze beide schrijvers vooraf. Voortijdig adverteren had de nieuwsgierigheid van het publiek geprikkeld met
beweringen zoals bijvoorbeeld deze, dat het boek van Lewis de
meest gewaagde roman zou zijn, ooit op Amerika's literaire markt
verschenen. Steinbecks werk werd aangekondigd met de verzekering, dat het een diep doorvoelde analyse van de menselijke
natuur zou zijn.
Toen verschenen de beide zo vurig verwachte romans. Sinclair
Lewis schonk ons Kingsblood Royal, terwijl John Steinbeck het
Amerikaans lezend publiek verraste met The Wayward Bus. Beide
romans zijn van de zogenaamde realistische richting, hoewel
« Kingsblood Royal » nog bijzonder gematigd is in vergelijking
met Lewis' eerder verschenen « Cass Timberland ». Het boek
van Steinbeck kan helaas ! in geen enkel opzicht gematigd genoemd worden. Het is op onsmakelijke en misleidende wijze doordrenkt van sexualiteit. ik zeg « misleidend » omdat door een ongemerkt inlassen van enige verzen uit « Everyman » (Elkerlyck) ,
met zijn Middeleeuwse moraliteit, Steinbeck de onjuiste indruk
wekte, alsof hij een modern werk van hoog zedelijk gehalte had
geschreven.
De ontvangst dezer beide boeken was geheel verschillend. Hoewel een goed deel der lezers en critici, door de beide beroemde
namen misleid, zich lieten vangen door de oude cliché's van « eerlijke openhartigheid », « helder psychologisch inzicht », « het blootleggen van diep gewortelde vooroordelen », enz., enz., begon een
kleine kern van verweer vorm aan te nemen en langzamerhand
te groeien. Katholieke critici, die jarenlang reeds op de onevenwichtigheden van het beginnende naturalisme in de romanwereld
gewezen hadden, vonden nu vrijwel, voor de eerste keer weerklank
bij enige recensenten in de neutrale pers. Niet weinigen onder
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en zo is
hen brachten tegen het boek van Lewis in, dat het
een propagandistisch geschrift was en geen
het inderdaad
scheppend werk. De heer Orville Prescott, de dagelijkse boekbespreker van de New York Times, aarzelde niet vast te stellen,
dat dit het minst bewonderenswaardige van alle boeken van Lewis
was, en beweerde openlijk, dat Lewis aldoor zwakker werd sedert
hij « Arrowsmith » had geschreven. Dezelfde criticus was een
van de weinigen, die niet door Steinbeck's naam beïnvloed werd ;
hij verklaarde onomwonden, dat volgens zijn overtuiging Steinbeck eigenlijk de schrijver van één enkel boek was het beroemde
« Crapes of Wrath ». 1
Daarop hadden de beide boeken niet alleen een wijd vertakte
afbrekende critiek te doorstaan, maar werd hun verschijning aanleiding tot een belangrijk her-onderzoek naar de waarde van de
gehele realistische, naturalistische school. In « The Saturday Review of Literature » van 3 Mei verscheen bijvoorbeeld een redactionele « Open brief aan de Realisten ». De schrijver, Henry Seidel
Canby, hoofd der Redactie, besloot : « Het zogenaamde naturalisme is ten dode opgeschreven. Over het algemeen wordt het
realisme elk jaar minder rijk aan verbeeldingskracht, minder
scheppend. Het is beschrijvend maar niet visionnair, noch overtuigend. Zal het nog literatuur genoemd worden, wanneer men
onder literatuur iets meer gaat verstaan dan weergave van realiteit ? De romantiek, deze bepaalde manier, en soms de beste,
om de realiteit weer te geven, heeft gevaarlijk lang braak gelegen ; zij zal weer opbloeien ». En de eminente criticus, J. Donald
Adams, wijdt in zijn « Speaking of Books »-kolommen van « The
New York Times Book Review » van 23 Maart, al de beschikbare
ruimte aan het citeren en uitwerken van Chestertons klachten over
modern realisme in diens « Heretics ». De kern van Chesterton's
kritiek ligt in deze zin besloten : « Wat men veroordeelt, en naar
mijn mening terecht in de grote moderne literatuur, waarvan
Ibsen's werk het prototype is, is, dat terwijl het oog dat het
slechte kan waarnemen steeds scherper wordt voor het slechte
tot verblindende scherpte toe, het oog dat waarneemt wat goed
is, elk ogenblik duisterder en duisterder wordt, totdat het bijna
blind wordt van twijfel ».
Een verdere stoot aan deze groeiende kritiek op het realisme
werd gegeven door de lofuitingen, kwistig gestrooid bij gelegenheid van de dood van Willa Cather. Bijna ieder literair blad in
de Verenigde Staten publiceerde een levensbeschrijving van deze
schrijfster van naam, en de meesten van hen beijverden zich om
1. In de boekbespre ki ngen van dit nummer wordt de Nederlandse vertaling (3e druk)
van dit werk besproken.
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hoe zij
op Miss Cather's literaire onkreukbaarheid te wijzen
in haar groot aantal romans zich nooit verlaagd had tot alledaagsheid of platheid en hoe zij niettemin karakters en situaties beschreven heeft even werkelijk als enig realisme. In mijn bijdrage
voor « America » van 10 Mei 1947 had ik gelegenheid een brief
van Miss Cather aan te halen, waarin ze op een van mijn artikelen commentaar gaf. Ik geloof, dat haar brief, meer dan kolommen vol lofspraak, de tweevoudige geest van artisticiteit en gezonde moraliteit, die haar romans kenmerkt, weergeeft. Ze zegt
in het kort :
« Ik ben natuurlijk verheugd over Uw vriendelijke aanhaling
van mijn schrijven, maar meer nog ben ik verheugd over de wijze,
waarop U de kwestie ter sprake brengt aangaande de armzalige
relatie tussen de zeer moderne schrijvers en de Engelse taal...
'n Vrolijk type van de « New Yorker » ontdekte, dat in « The
Grapes of Wrath » de verschillende personen precies zesendertig
maal op hun « hams » zitten. Nu zijn er zoveel andere namen
voor dat deel van het menselijk lichaam (waarvan sommige vulgair genoeg zijn om aan Steinbeck's doel te beantwoorden) , dat
het nogal verontrustend is te bemerken, hoe de prachtige hoogte,
die de taal bereiken kan, zwijgt met uitzondering voor één octaaf,
dat kleine jongens met één vinger telkens en telkens weer tokkelen... Morison's boek (Admiral of the Ocean Sea, a Life of Christopher Columbus) moest door ieder ontwikkeld katholiek gelezen
worden. Zijn beschrijving (eigenlijk : zijn ontdekking) van de
belangrijke rol, die het geloof in Columbus' leven speelt, is voor
mij een openbaring. Ik weet niet, welk geloof de heer Morrison
persoonlijk belijdt, maar hij heeft in elk geval een goed begrip
van de krachtbron, die een diep geloof voor iemand zijn kan. »
Uit deze verschillende uitingen valt op te maken, dat de cultus
van het realisme die sinds de dagen van Hemingway zo tyranniek
geregeerd heeft over de litteraire productiviteit in Amerika, nu
aan een gezamenlijk gewetensonderzoek onderworpen wordt. Er
is herhaaldelijk op gewezen, dat het realisme zwakker en steeds
bloedlozer wordt. De eerste realistische roman die men leest,
schijnt eindeloze gezichtspunten te openen door zijn dikwijls
brutale en niets ontziende openhartigheid, maar als men de tiende
roman van deze soort gelezen heeft, is het oud nieuws geworden.
Juist het feit, dat realisme bijna volkomen alle verbeelding uitsluit vormt zijn zwakke zijde.
Deze huidige gang van zaken in de Amerikaanse literatuur
schijnt mij een gezond teken. Dit wil niet zeggen, dat er niet nog
steeds realistische romans verschijnen, en zelfs romans van een
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tamelijk hoog gehalte. Eén ervan, zo juist verschenen, is Knock
on any Door, door Willard Motley, de geschiedenis van een kleine
katholieke jongen, die ons wordt voorgesteld als een misdienaar
met een vage aspiratie om voor priester te studeren, maar die,
aan het einde van het verhaal gedegenereerd is tot een misdadiger, een moordenaar, na vele onverbloemde avonturen op sexueel
gebied. Ik herhaal van hoog gehalte, omdat dit werk niettegenstaande zijn rauwheid niet de bedoeling heeft louter sensationeel
te zijn. De schrijver schijnt ten naaste bij door dezelfde morele
verontwaardiging bezield te zijn als James T. Farrell. Hij is verontwaardigd over de gedegenereerde elementen van de stedelijke
beschaving, die de neergang van zulke karakters in de hand werkt.
Men kan de ijver van deze schrijvers bewonderen, hoewel ongelukkigerwijs de oplossingen die zij aan de hand doen, dikwijls
even noodlottig zijn als het kwaad, dat zij willen bestrijden. Maar
zelfs bewondering voor de oprechtheid der beweegredenen maakt
ons niet blind voor het feit, dat deze soort literatuur alleen reeds
door het feit, dat ze niet langer aanstoot geeft, haar uitwerking
verloren heeft.
Er is onder katholieke Amerikaanse critici een streven merkbaar den katholieken roman te overschatten. Wanneer deze critici voor het buitenland schrijven, geven zij zich dikwijls veel
moeite om te bewijzen, dat de Amerikaanse katholieke literatuur
op hoog peil staat. Ik ben bereid dit toe te geven in sommige
opzichten ; enige van onze geschriften op historisch gebied zijn
zeer goed, zoals bijvoorbeeld dat van wijlen Mgr. Peter Guilday,
die uitmuntte door zijn biografieën over Amerikaanse geestelijken. Ook enige van onze werken op geestelijk en ascetisch gebied,
zijn van hoog gehalte, zoals dat van wijlen Pater William Mc
Garry S. J. (Paul and the Crucified, Behold, He Cometh, Unto
the End) . Doch wat Amerikaanse katholieke schrijvers ook op
ander gebied mogen presteren, op romangebied reikt hun kracht
niet ver. Er zijn daarvoor wellicht vele redenen, zoals b.v. het
feit, dat Amerikaanse literatoren heden ten dage voornamelijk
geïnteresseerd zijn in apologetische literatuur (zeer zeker een
gerechtvaardigde voorkeur in een niet-katholiek land) . Welke
echter de redenen mogen zijn, het feit is er. Terugblikkend op de
laatste vijfentwintig jaar vindt men zelden een katholieke naam
uitblinken in de romanwereld. Er is menig katholiek onderwerp
behandeld, maar meestal van de hand van niet-katholieke schrijvers, zoals de reeds vermelde Miss Cather.
Dit wil niet zeggen, dat er sedert lang niet een wijd verspreide
belangstelling bestaat in de Verenigde Staten voor specifiek ka-

718

KATHOLIEKE LITERATUUR
KATHOLIEKE
LITERATUURIN
IN DE
DE V.
V. S.

die belangstelling
belangstelling moest
moestzich
zichuit
uitnoodzaak
noodzaak
tholieke romans. Doch die
katholieke romans
romans van
van vreemde
vreemde schrijvers.
schrijvers. Ruim
Ruim
bepalen tot
bepalen
tot katholieke
jaar geleden,
geleden, heeft
heeft bijvoorbeeld Bruce
Bruce Marshall's
Marshall's Father
Fathe'r"
twintig jaar
MalachY'8 Miracle
Miracle een grote lezerskring
lezerskring gevonden
gevonden en
en later
later werd
werd
Malachy's
dit verhaal op
op Broadway
Broadway als
als toneelstuk
toneelstuk opgevoerd.
opgevoerd. Auteurs
Auteurs zoals
zoals
schrijfster Kate
Kate O'Brien
O'Brien wisten
wisteneen
eentrouw
trouwhoewel
hoewelmeer
meer
de
de Ierse schrijfster
select
publiek te winnen.
winnen. Nog
Nog onlangs
onlangs zijn
zijn Franz
FranzWerfel's
Werfel's The
select publiek
Bernadette en Evelyn
Evelyn Waugh's
Waugh's Brideshead
Bride8head Revisited
Revisited doorSong
Song of Bernadette
Book-of-the-Month» »Club,
meer dan
dan een
een millioen
millioen
de
de «« Book-of-the-Month
Club,die
die nu
nu meer
aan haar
haarkeur-collectie
keur-collectie toegevoegd.
toegevoegd. Ook
Ook Franse
Franse auauleden
leden telt, aan
uiteen
eenuitgesproken
uitgesprokenkatholiek
katholiekstandpunt
standpuntschreven,
schreven,
teurs, die van
van uit
waarvonden
Verenigde Staten,
Staten, en
en waarvonden een
een trouwe
trouwe groep
groep lezers
lezers in de Verenigde
lijk niet
niet altijd
altijdkatholieke.
katholieke. Vooral
Vooral Mauriac
Mauriac en
enBernanos
Bernanoswerden
werden
PaulClaudel.
Claudel.
veel gelezen alsook de
de dichter
dichter Paul
Maar het
blijft staan,
staan, dat
datde
deAmerikaanse
Amerikaanse katholieke
katholieke lezers
lezers
Maar
het feit blijft
over
geheel genomen
genomen naar
naar overzeese
overzeese lectuur
lectuur moeten
moeten grijpen
grijpen
over het geheel
om
hun verlangens
verlangens te bevredigen,
bevredigen, of zich
zich tot
totniet-katholieke
niet-katholieke roroom hun
land moeten
moeten wenden.
wenden. Als
ik mij
mij
manschrijvers van
manschrijvers
van het
het eigen
eigen land
Als ik
erechter
echtereen
eenveelbelovende
veelbelovendeverandering
veranderingop
opkomst.
komst.
vergis, isiser
niet vergis,
afgelopen jaar
jaar werd
werd een
een zeer
zeergoede
goede historische
historische roman
roman gegeIn het afgelopen
de katholieke
katholieke romankunst.
romankunst. Miss
Miss
schreven
door een veterane van de
schreven door
Helen C.
van naam
naam wegens
wegens haar
haar
Helen
C. White
White was reeds een schrijfster van
vroegere romans
romans (Not
built by
byHands,
Hands, Watch
Watch ininthe
theNight),
Night),
(Not built
vroegere
wegens
de nauwgezetheid
nauwgezetheid van
van haar
haarhistorische
historischeonderzoekingen
onderzoekingen
wegens de
haar verhalen.
verhalen. Dezelfde
Dezelfde stoere
stoere kracht
kracht blijkt
blijkt
de echtheid
echtheid van
van haar
en de
laatste roman,
roman, Dust on
on the King's
King'8 Highway,
Highway, een treffende
uit haar laatste
geschiedenis
Franciscaanse missie
missie in
inCalifornië.
Californië.
geschiedenis van
van de Franciscaanse
er een
eenbelangrijke
belangrijke productie
productie van
van andere
andere ververBuitendien is
Buitendien
is er
betekenis is wel
wel het
het
zorgde katholieke
zorgde
katholieke uitgaven.
uitgaven.Het
Het meest
meest van
van betekenis
eerste
boek van
F. Powers,
Powers, Prince of
of Darkness
Darkne88 and
andOther
Other
eerste boek
van J. F.
jaren in
inliteraire
literairetijtijdschrifStorie8. Powers
reeds enige
enige jaren
Powers schreef reeds
dschrifStories.
ten van
van minder
minder betekenis,
betekenis, zoals
zoals de
de Kenyon
Kenyon Review
Review en
enandere
andere
zogenaamde
werd dit
dit werk
werk toetoezogenaamdelittle
little magazines
magazines!! Zeer
Zeer veel
veel lof werd
de zijde
zijde der
der kritiek
kritiek en
en zijn
zijn reeks
reeks ««stories»
werd
gezwaaid van de
stories » werd
begin van
van een
eenbelangrijke
belangrijke littelittebegroet
waarschijnlijk het
begroet als
als waarschijnlijk
het begin
raire loopbaan.
loopbaan. Overzeese
bekend zijn met
met Frank
Frank
raire
Overzeese lezers
lezers die
die bekend
O'Connor's
zullen moeten toegeven, dat
dat het
het
O'Connor'sIerse
Ierse korte
korte verhalen
verhalen zullen
inderdaad
is, wanneer
wanneer men
men Powers
Powers gelijkstelt
gelijksteltmet
met
inderdaad een
een hoge
hoge lof is,
misschien O'Connor
O'Connor nog
overtreft in
in dit
dit
O'Connor,
O'Connor,ja
j adat
dat hij
hij misschien
nog overtreft
genre.
is niet
niet meer
meer dan
danbillijk
billijktetevermelden,
vermelden, dat
datPowers
Powers
genre. Het
Het is
danken is
aan een
een schijn
schijn van
van
succes
succes voor
voor geen
geen gering
gering deel
deel te
te danken
is aan
wat sommigen
sommigen als
als anti-clericalisme
anti-clericalisme zullen
zullen beschouwen,
beschouwen, doch
doch dat
dat
in werkelijkheid
werkelijkheid uit een zekere
zekere familiariteit voortspruit
voortspruit die
die haar
haar
oorsprong
in diepe
diepe alles
allesomvattende
omvattendegenegenheid.
genegenheid.
oorsprong vindt in

KATHOLIEKE
KATHOLIEKELITERATUUR
LITERATUURIN
INDE
DE V.
V. S.

719

Powers
deze soort literatuur,
literatuur, die
die zo
zo licht
licht
Powers gelukkige
gelukkige hand
hand in
in deze
kan
smaadschrift, blijkt
best, wanwankan ontaarden
ontaarden in
in unfair
unfair smaadschrift,
blijkt wel het best,
neer zijn Prince of Darkness vergeleken
neer
boek als
als
vergeleken wordt
wordt met een boek
« Moon Gaf
f ney » van
«Moon
Gaffney:.
Sylvester, ook
ook een
een katholieke
katholieke auauvan Harry Sylvester,
werk (zijn
(zijn derde)
derde) een
een goed
goed onthaal
onthaal vond
vond in
in
teur,
laatste werk
teur, wiens
wiens laatste
niet-kerkelijke
magazines. Sylvester
een veelveelniet-kerkelijke tijdschriften
tijdschriften en
en magazines.
Sylvester is een
belovend
zijn drie
drie laatste
laatste nonobelovendjong
jong schrijver,
schrijver, maar
maar in
in geen
geen van zijn
hij ook
ook maar
maar ten
tendele
deleaan
aandeze
dezeveelbelovendheid
veelbelovendheid
vellen
vellen heeft
heeft hij
drie novellen
novellen behandelt
behandelt hij
hij een
een belangrijk
belangrijk
beantwoord.
beantwoord.In
In alle
alle drie
huwelijk en
en het
het probleem
probleem der
deronderwp-i
onderwerp - in Dayspring
Dayspring het
het huwelijk
maarhij
hijisisnog
nogniet
nietvoldoende
voldoendeuitgegroeid
uitgegroeid
geboortebeperking
geboortebeperking- maar
te kunnen.
kunnen. In
In Moon Gaf
Gaffney
hij
om
een thema
thema aan te
om zulk
zulk een
f ney heeft hij
het aangedurfd
aangedurfd te schrijven over
over Ierse
Ierse katholieken
katholieken in
in de
de politiek.
politiek.
te dikwijls
dikwijls geplaagd
geplaagd door
door politici,
politici, die
die
Zeer
Amerika al te
Zeer zeker
zeker is Amerika
naam katholiek
katholiek zijn, maar
maar wier
wier praktijken
praktijken op
op zijn
zijn
alleen
alleen in naam
zachtst uitgedrukt, min of meer kwalijk rieken. Daarbij komtzachtsuigedrk,mnof walijrek.Dbomt
politici van
van dit
dittype
typezeer
zeergoede
goedeen
eneervolle
eervollenamen
namen
nog,
nog, dat enige politici
het behandelen
behandelen van dit
dit onderwerp
onderwerp echter
echter heeft
heeft SylSyldragen.
dragen. Bij het
niet voldoende
voldoende kunnen
kunnen los
losmaken
maken
vester
zich ongelukkigerwijs
ongelukkigerwijs niet
vester zich
Het geheel
geheel isisdaardoor
daardoor een
een overovervan
misbruiken die
laakt. Het
van de misbruiken
die hij laakt.
dreven schildering
schildering geworden
bitter onbarmhartig.
onbarmhartig. De
De indruk
indruk
dreven
geworden en bitter
dat alle
alle priesters
priesters dwepers
dwepers zijn
zijn en
enreactionair
reactionair (zijn
(zijn
die hij wekt is
is dat
priesterfiguren
overhet
hetalgemeen
algemeenanti-arbeiderspartij
anti-arbeiderspartijer:
en
priesterfiguren zijn over
de grote
grote meerderheid
meerderheid der
der katholieke
katholieke leken
leken
anti-semietisch) , en dat de
anti-semietisch),
van alle
zijnenenternauwernood
ternauwernood beroerd
beroerd door
doorde
de
van
alle geest
geest ontbloot
ontbloot zijn
discipline der Katholieke
Katholieke Kerk.
Kerk.
discipline
Deze fouten
zijn algemeen
algemeen gelaakt
gelaakt door
door katholieke
katholieke critici
critici en
en
Deze
fouten zijn
boekbesprekers.
sommigen dezer
dezerboekbeboekbeboekbesprekers. Ongelukkigerwijs
Ongelukkigerwijs zijn sommigen
sprekers
gekomen een
een overdreven
overdreven en
en onbarmhartige
onbarmhartige toon
toon
sprekers ertoe gekomen
aan te slaan
slaan bij
bij het
hetnaar
naarvoren
vorenbrengen
brengender
dertekortkomingen
tekortkomingen van
van
Sylvester.
ook zij, Sylvester
Sylvester blijft
blijft een
een man
man die
diede
deaanaanSylvester. Hoe
Hoe het ook
dacht
waard is. Hij
Hij isishartstochtelijk
hartstochtelijkgekant
gekanttegen
tegenmaterialisme
materialisme
dacht waard
alle onoprechtheid
onoprechtheid of
valse voorstelling,
voorstelling, en
geloof dat
dat hij
hij
en alle
of valse
en ik geloof
begint
te zien
zien dat
dat wie
wieiets
ietsbereiken
bereikenwil
wilbij
bijhet
hetontmaskeren
ontmaskeren
begint in te
der verborgen
verborgen ondeugden
het moderne
moderne leven,
leven, gegeder
ondeugdenen
en listen
listen van het
dreven moet worden
worden door
door een
een diepe
diepeenenallesomvattende
allesomvattendebarmbarmdreven
hartigheid.
hartigheid. Cynisme,
Cynisme, zelfs van de
de bijtende
bijtende soort,
soort, isiseen
eendoeltrefdoeltreffend
maar de cynicus
cynicus is van
van nature
nature een
een moralist
moralist en
en de
de
fend wapen,
wapen, maar
moralist,
die de zondaar
moralist, die
zondaar wiens zonden
zonden hij ontmaskert,
ontmaskert, niet lief
lief
heeft, kan
kan niet
niet veel
veel meer
meerdoen
doendan
danschetteren.
schetteren. Indien
IndienSylvester
Sylvester
in staat
staat isis deze
deze waarheid
waarheid op
op zichzelf
zichzelf toe
toe te
te passen,
passen, geloof
geloof ik,
ik,dat
dat
de Amerikaanse
Amerikaanse katholieke
katholieke letterkunde
letterkunde een
een belangrijke
belangrijke kracht
kracht
zijn geworden,
geworden, op
op weg
weg naar
naareen
eenwaarachtig
waarachtigapostolaat.
apostolaat.
rijker zal zijn

720
720

KATHOLIEKE
LITERATUURIN
IN DE
DE V.
V. S.
KATHOLIEKE LITERATUUR
S.

opkomst van nieuwe
nieuwe katholieke
katholieke talenten
talenten in
inde
deAmerikaanse
Amerikaanse
De opkomst
literatuur gedurende
j aar isismisschien
misschien nog
nogmeer
meer
literatuur
gedurende de
de laatste
laatste vijf jaar
opvallend
poëzie dan
dan in
in de
de romanskunst.
romanskunst. Ik
Ikverwacht
verwachtvoor
voor
opvallend in de poëzie
als voor
voor het
hetkatholieke
katholieke proza,
proza, een
een
katholieke poëzie
de katholieke
poëzie zo
zo min als
van nieuwe
nieuwe belangrijke
belangrijke auteurs.
auteurs. Dat
Dat zou
zou te
te veel
veel verlangd
verlangd zijn.
zijn.
rij van
dat een
eenhandvol
handvolwaarlijk
waarlijkbelangrijken
belangrijken onder
Maar van belang is, dat
de katholieken meer en meer veld winnen bij het lezend publiek,dekatholinmrevdwinbjhtlezpuik,
bij niet-katholieken.
niet-katholieken. Dit
inderdaad het geval
geval bij
bij twee
twee
zelfs bij
Dit is inderdaad
Daarvan isisRobert
RobertLowell
Lowellmisschien
misschien
katholieke dichters.
dichters. Daarvan
jonge katholieke
het sprekendst
sprekendstvoorbeeld,
voorbeeld, gezien
geziende
dealgemene
algemenebekendheid
bekendheidhem
hem
wel het
ten deel
deel gevallen
gevallen ter
ter gelegenheid
gelegenheid van
van de
de toekenning
toekenning van
van de
de PulitPulitprijs voor
voor poëzie
poëzie in
in 1946.
1946.««Lord
Weary's Castle
CastIe »» was
was het
het
zer prijs
Lord Weary's
werd toegekend
toegekend en,
en, hoewel
hoewel ik
ik persoonlijk
persoonlijk
werk waarvoor de prijs werd
de poëzie van Lowell nodeloos duister vind, is ze onmiskenbaardepoëzivanLwldeosuitrvn,zmskebar
gedragen door
door een
gedragen
een echt
echt katholieke
katholieke geest.
geest. Vele
Vele zijner
zijnergedichten
gedichten
behandelen een
thema ;; andere
andere worden
worden geïngeïnbehandelen
een specifiek
specifiek religieus thema
der liturgie.
liturgie.
spireerd door
door de verschillende
verschillende aspecten der
spireerd
Ondanks
in de
depublieke
publiekewaardewaardeOndanks Lowell's
Lowell's plotselinge
plotselinge stijging in
naar mijn
mijnmening
mening
ring, is
is de
detweede
tweedejonge
jongekatholieke
katholieke dichter
dichter naar
ring,
Thomas Merton,
Merton, een
een jeugdige
jeugdige bekeerling
bekeerling die
die
belangrijker. Het is Thomas
belangrijker.
in de
de Orde
Orde der Trappisten
Trappisten trad
trad kort na zijn
zijn bekering,
bekering, en
en wiens
wiens
licht zagen
zagen vanuit
vanuitde
deeenzaamheid
eenzaamheiden
enterugterugbeide delen poëzie het licht
getrokkenheid
werk was
was Thirty
Thirty
getrokkenheid van zijn kloosterleven. Zijn eerste werk
poems. Het werd
werd door
door competente
competente katholieke
katholieke critici
critici toegejuicht
toegejuichtpoems.
(jammer
de neutrale
neutrale pers
pers niet
nietveel
veelaandacht
aandacht
(jammer genoeg
genoeg werd
werd er in de
aan geschonken)
geschonken) als een
een stuk
stuk werk,
werk, waard
waard om
om vergeleken
vergeleken te
te worworniet, dat
dat
den met de poëzie van Gerard Manley Hopkins.
Hopkins. Ik geloof niet,
deze lof overdreven is en
en Merton
Merton heeft
heeft in
inzijn
zijndaaropvolgend
daaropvolgend deel
deel
getoond, dat zijn oorspronkelijk
Man in aa divided
dividedSea
Sea getoond,
oorspronkelijk talent
talent zich
zich
heeft gehandhaafd.
gehandhaafd. Behoudens
Behoudens deze
deze beide
beide delen
delen poëzie,
poëzie, heeft
heeft
Merton een
een klein
stuk critisch
Merton
klein maar
maar belangrijk
belangrijk stuk
critisch werk
werk het
het licht
licht
doen zien, gepubliceerd
Commonweal » een wekelijks
doen
gepubliceerd in
in ««Commonweal»
wekelijks ververschijnend nieuwsblad,
nieuwsblad, gepubliceerd
gepubliceerd door
door een
eenkatholieke
katholieke uitgeverij.
Naast deze
deze beide
beide prominente
prominente katholieke
katholieke dichters,
en
dichters, die
die wijd en
zijd de aandacht
aandacht trekken,
trekken, is
is er
ereen
eenbeweging
beweginggaande,
gaande,waarmede
waarmede
Dit isis ««The
The CathoCathoEuropese lezers nauwelijks bekend zullen zijn. Dit
Spirit biedt de beste
Poetry Society
Society».
Haarmaandblad
maandblad Spirit
beste poëzie,
poëzie,
lic Poetry
». Haar
in het
hethuidige
huidige Amerika
Amerika verschijnt.
verschijnt. Enige
Enige jaren
jaren geleden
geleden
die
die er in
Spirit
uit Spirit
werd
tiende jaarlijkse
jaarlijkse bloemlezing
bloemlezing van
van gedichten
gedichten uit
werd de tiende
samengesteld door
door de
de heer John
samengesteld
J ohn Brunini,
Brunini, president
president van
van de
debond,
bond,
en het werd
werd een lijvig
lijvig en
enqualitatief
qualitatiefuitmuntend
uitmuntend boekdeel.
boekdeel. In het
het
voorwoord voor
voor deze
deze bloemlezing,
bloemlezing,wijst
wijst Miss
voorwoord
Miss Helen C.
C. White
White op
op
de invloed,
heeft op
op de
de jonge
jonge Amerikaanse
Amerikaanse
invloed, die
die de
de « Poetry
Poetry Society»
Society » heeft

KATHOLIEKE LITERATUUR IN DE V. S.

721

katholieke schrijvers en dichters, voornamelijk op de studenten
van katholieke colleges en universiteiten. Terloops zij opgemerkt,
dat een opvallend groot aantal gepromoveerden der katholieke
hogere scholen en universiteiten hun leven thans wijden aan de
schrijf- en dichtkunst. Het is altijd een merkwaardig verschijnsel
geweest in het katholieke intellectuele leven der Verenigde Staten,
dat een zo gering aantal katholieke gepromoveerden de schrijfkunst beoefende als middel tot apostolaat. Van het enorme aantal
college-lopende katholieke studenten, dat wij hebben, promoveren
waarschijnlijk een tienduizend per jaar. Velen van hen waren in
hun studententijd vol beloften en toch, na hun promotie zijn ze
eenvoudig uit het gezicht verdwenen. Er zijn natuurlijk meerdere
verklaringen mogelijk. Vooreerst het economisch probleem, omdat
de grote meerderheid der katholieke promovendi niet uit de gegoede klasse zijn voortgekomen. Onmiddellijk na hun promotie
moeten ze alles in het werk stellen om een baan te krijgen. Een
andere oorzaak is geweest, dat eertijds de katholieke hoge scholen
in hun strijd om de financiële moeilijkheden te boven te komen,
niet in staat zijn geweest tot steunverlening door het toekennen
van beurzen.
Ik geloof niet dat de economische omstandigheden der katholieke promovendi veel verbeterd zijn, en dit probleem bestaat nog
steeds, maar een feit is, dat heden ten dage de katholieke hoge
scholen en universiteiten meer en meer in staat gesteld worden
jonge schrijvers financieel te ondersteunen. Deze beweging om
jonge schrijvers middelen van bestaan te verschaffen, terwijl ze
nog aan het begin staan, verbreidt zich langzamerhand ook buiten de hoge scholen en universiteiten, zodat enige katholieke uitgevers thans op dezelfde wijze te werk gaan. De « Bruce Publishing Company » bijvoorbeeld, de grootste van onze uitgeversmaatschappijen, verleent nu behoorlijke ondersteuningen op het gebied
van romans en geschiedkundige werken. Het is te hopen, dat ook
andere katholieke uitgeversfirma's spoedig in staat zullen zijn tot
het verlenen van soortgelijke subsidies aan aankomende schrijvers.
Een verdere belangwekkende ontwikkelingsgang in het Amerikaanse culturele leven,
niet speciaal katholiek maar waarbij
toch vele katholieken belang hebben,
is de kortelings tot stand
gekomen organisatie op nationale grondslag van de « Great Books »
cursussen. Jaren geleden kondigde het St. John's College te Annapolis, Maryland, een min of meer revolutionaire idee aan. De studenten van deze school begonnen met een leermethode, waarbij
bijna alle moderne leerboeken moesten plaats maken voor de oorspronkelijke werken op de verschillende gebieden. Zo namen zij
b.v., in plaats van een gewoon meetkundeboek Euclides zelf ter
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hand, en mut. mut. voor andere vakken. Deze idee werd in een
gewijzigde vorm overgenomen door de Universiteit van Chicago.
Daar werden de klassieke werken niet in de gewone collegeklassen
gebruikt, doch men gaf een reeks lezingen over de klassieke werken
buiten de gewone cursussen om voornamelijk voor volwassenen,
die hun studiën wilden voortzetten. Het vorig jaar werden deze
cursussen uit het programma van de Universiteit van Chicago
overgenomen en de wereld ingezonden door een afzonderlijke organisatie onder de naam van « Great Books Foundation ». Intelligente jongemannen, die hiervoor belangstelling hadden, werden
in de gelegenheid gesteld de Universiteit van Chicago te bezoeken
voor een trainingscursus, die hen in staat zou stellen in eigen
kring dispuutleiders te worden bij het bestuderen der klassieke
werken. De plaatselijke kringen organiseerden groepen onder auspiciën der openbare bibliotheek, der kringcentra, kerken en clubs,
en de dispuutleiders gaven leiding aan de verschillende kleinere
groepen aan de hand van de « Great Books » serie, aanbevolen
door de « Great Books Foundation ». Het vorig jaar, het eerste
van de organisatie dezer stichting, hebben naar schatting ca.
20.000 mensen over geheel Noord-Amerika deze « Great Books »
besprekingen in hun eigen kringen gevolgd. Dit jaar is er een
enorme publiciteit aan gegeven, en men verwacht, dat de 20.000
zullen aangroeien tot honderdduizenden. In de hoofdstad NewYork, b.v., zijn er minstens honderd groepen. van zegge twintig
of dertig personen per groep, die de « Great Books » besprekingen
volgen, dank zij door de Foundation getrainde leiders.
Het kan natuurlijk niet uitblijven en het is ook te wensen, dat
vele katholieken deelnemen aan deze culturele beweging. In de
verwachting dat de discussies menigmaal al te neutraal zullen
zijn en zelfs blijken zullen geven van anti-katholieke vooroordelen,
kwam America, het nationaal katholiek weekblad, op de gedachte
om naast de specifieke boeken ter discussie een serie artikelen
over elk der boeken op te nemen. Het doel van deze artikelen is
omtrent deze boeken in te lichten, de goede zijde of het minder
goede ervan, naar voren te brengen, opdat katholieken het juiste
standpunt in hun dispuut-groepen kunnen innemen en ertoe bijdragen de discussies in gezonde en vruchtbare banen te leiden.
De weerklank, die de artikelen nu hun verschijnen in America
vonden en nog steeds vinden, toont duidelijk aan, dat de katholieken een open oog hebben voor dit cultureel streven, en verlangend zijn naar de voordelen, die het biedt, alsook om met hun
beoordeling bij te dragen tot een gezonde waardering der boeken.
De gehele opzet van de « Great Books Foundation » is waarlijk
groots en zal buitenlandse lezers waarschijnlijk treffen als typisch
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Medeverrijzenis
door Dr H. SCHMIDT S.J.

In « The undying Fire » laat Wells één van zijn figuren, Job Huss,
vragen : « Wat is er in onze persoonlijkheid, dat verdient om eeuwig te
leven ? » Reeds in de 4e eeuw heeft S. Augustinus een zelfde vraag gesteld
in zijn Katechismus voor de Nieuwelingen : « Weet gij, die nu leeft, die
het bestaan reeds bezit, hoewel gij vroeger niet hebt bestaan dat gij
even zeker eeuwig zult leven ? » Al gaan beider vragen over hetzelfde
onderwerp, nl. het eeuwige leven, toch staan ze lijnrecht tegenover elkander,
omdat ze het antwoord bevatten.
Wells spreekt altijd over het geluk, zodat het niet te verwonderen is,
dat zijn werken zijn stukgelezen en herdrukt. Hij spreekt echter over
iets, wat hij niet kent ; hij zoekt naar iets, wat hij niet vinden wil : het
geluk bezit hij volstrekt niet en toch waagt hij het er over te schrijven.
In een tijd, waaruit het begrip « gelukkig zijn » gebannen is, wordt deze
onbeholpen waag reeds zeer gewaardeerd. Wells is een der ontelbare
profeten, die wanhopig worstelen met de duisternis maar ondanks hun
verlossingsdrang gevangen blijven in de greep van het monster : zij roepen
om het Licht en het Leven, zij grijpen het echter niet. Daarom eert het
volk deze profeten, want zij blijven vaag en spreken de waarheid niet.
De boeken van Wells weerspiegelen de nieuwheidense geest, de nieuwheidense vertwijfeling. Bij hem en bij zijn lezers is het levensgevoel zoek.
Zij worden door doodsgevoel overheerst.
Wij vragen ons af, of de Christenheid wel krachtdadig genoeg deelneemt
aan deze strijd, welke de waarde van het menselijk leven als inzet heeft.
Zijn wij niet te negatief ? Week in week uit, ja zelfs dagelijks, spreken
ons de bladen over de afschuwelijkheden van het moderne heidendom,
dat ons vooral in de gestalte van het communisme tegemoet treedt. Ontelbaren zijn van afschuw voor het mode rne leven vervuld en blijven daarbij
helaas. Er wordt te weinig gesproken over de glans van het leven met het
gevolg dat de massa leeft in een opgejaagde sfeer van angst en terreur.
Het is zelfs zover gekomen, dat velen niet meer durven spreken of schrijven
over de rede en de waarheid van het bestaan, omdat zij weten, dat de
waarheid niet gehoord wil worden : geen profeet is geëerd bij zijn volk !
Anderen echter, waaronder zeer vele eenvoudigen en edele mannen en
vrouwen, die met Christus bedroefd zijn over de schare, trekken zich terug
uit de hopeloze strijd en vinden in de stilte der kerken en oude boeken
het zuivere geluk en de overwinningszekerheid. Zij lopen de lange traditie
van de geluksverovering der mensheid terug tot in de eerste eeuwen onzer
jaartelling, waarin het Christendom zijn gigantische strijd met het heidendom streed en er zegevierend uit te voorschijn kwam. Is het te verwonderen,
dat zij ontroerd en zielsgelukkig zijn ondanks de dreiging en verscheurd-
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Hij levend gemaakt, tezamen met Hem ; Hij heeft ons alle zonden vergeven. » « Dit weten we : onze oude mens is gekruisigd met Christus,
opdat het zondige lichaam ten onder zou worden gebracht en wij niet
langer slaven der zonde zouden zijn ; w ant wie dood is, is vrijgemaakt van
de zonde. Welnu, zijn wij met Christus gestorven, dan geloven wij ook,
dat wij met Hem zullen leven. Zo moet gij u beschouwen als dood voor
de zonde maar als levend voor God in Christus Jezus. » Deze teksten heeft
de schrijver levend gemaakt voor onze tijd en het was hard nodig. Spreken
wij niet te veel over Christus en leven wij niet te weinig van zijn Leven ?
Kultiveren wij niet een ongezond heimwee naar een Christus, die onze
steden zou verlaten hebben ?
Maar Christus schrijdt voorbij geblaakte muren,
met het verheven zegenend gebaar,
langs pleinen, stegen, tussen sombre vuren,
onzichtbaar onder de verworpen schaar.
De schrijver kan het niet genoeg herhalen : het Evangelie is ook voor
ons geschreven ; Christus is ook voor ons gestorven en verrezen. Ieder
jaar opnieuw leert het ons de Paasliturgie ; dag in dag uit mogen wij het
mysterie van Christus en tegelijk van ons zelf vieren. Voor een Christen
bestaat geen pessimisme. Hoeveel fijne uitdrukkingen van Christenen geven
niet, min of meer omlijnd, deze blijde Paasstijl. De man, die met zijn
eeuwige hoofdpijn zegt : « Dat is mijn doornenkroon », kan gelijkmoediger
dan wie ook deze last dragen. De vrome oude moeder, waarvan de zoon
mij vertelde hoe zij bij rheumatische pijn in de schouder steeds zei : « Het
is in dezelfde schoer, waarop Christus Zijn kruis droeg », heeft het
onoplosbare vraagstuk over de zin van het lijden opgelost. Het is de
aanleg tot Paasstijl. Het is de Paasvreugde, reeds te voren in tegenslagen
gevierd. Dat is de zin van het leven. Dat is Christendom.
Het eeuwige Pascha is voor ons reeds begonnen en daarom bezitten wij
lijdensvreugde en jubelen zelfs over deze aarde. Toen het Paasfeest beter
en dieper dan ooit werd gevierd, beperkte men zich niet tot het wezenlijke
van het eeuwige geluk. Het aardse en het natuurlijke in de eeuwige vreugde
werd breeduit gevierd. Het goddelijke ervan werd beter gevoeld. Pralende
pauwen, witte duiven, ranke herten, lichte lammeren en andere paradijselijke dieren van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sieren de dakschelp
in de rondbouw der Romeinse basilieken. « Het Nieuw-Jerusalem, dat van
de hemel zal neerdalen » beelden zij daar uit met blinkende daken en
paarlen poorten, met wakende engelen, met apostelen en aartsvaders, met
de vier en twintig grijzen, die in eender gebaar hun kroon gereed houden
voor Christus. En midden in deze herstelde aarde zetelt de weergekeerde
Christus, die de hemel ons teruggaf. Hij zetelt met kracht op een wijde
zetelbank, overladen en gesierd met stenen en gemmen en gitten, met alle
schoonheden, welke de aarde kan voortbrengen. Hij is omringd door
heiligen met plechtstatige, wijdgemeten gebaren. Al deze Christusvoorstellingen tegen de schemervolle, beweeglijke achtergrond van duizenden
steentjes en evenveel lichtspelingen, zijn voorvieringen van het eeuwige
Pasen op de aarde, die nieuw is geworden.
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De Liturgie legt het verlangen naar de herstelde aarde op de lippen
van allen, die in de Veertigdagentijd het morgengebed (Landes) der
Getijden bidden :
Uw dag is daar. De morgen gloeit,
Waarop de wereld nieuw herbloeit
En wij, we gaan aan Uwe hand
De weg op naar dit lenteland.
De Kerk legt de Paasverwachting in ongeduldigste vorm, ieder jaar weer
opnieuw op onze lippen als we de Paaskaars ontsteken :
Moge Christus, die het Morgenlicht is,
Waar geen avond op volgt,
Moge Hij, die uit de duistere dodenwereld terugkwam,
Om het menselijk geslacht hel te verlichten,
Moge Hij bij Zijn komst,
Deze kaars nog brandend vinden.
Moet van ieder niet gezegd kunnen worden wat Mauriac van Claudel
zei, toen deze in 1947 zijn intrede deed in de Franse Academie : « Hoe
velen van ons zijn gezwicht voor de bezwering van Zarathustra, de ogen
toch niet af te wenden van onze aarde. Zij vrezen dat het geloof in het
eeuwig leven de Christenen afkerig maakt van de dingen van deze wereld.
Gij hebt echter bewezen, dat men in God moet geloven om te kunnen
geloven in de dingen van onze aarde. » Zo worde heel ons Christelijk
denken weer samengetrokken in de Medeverrijzenis. Zo worde het Christelijk leven in welke teistering ook toch een voorviering, een feestelijke
verwachting, een feest. Zo worde het van nu af altijd weer Pasen. « Broeders, als gij met Christus zijt verrezen, streeft dan naar de dingen van
hierboven, waar Christus zit aan de rechterhand van God. »
^

Wie dit boek leest, ondergaat een radicale verandering en zal begrijpen,
wat de pasverschenen encycliek over de H. Liturgie in zakelijke woorden
uitdrukt : « Het is zeer verstandig en lofwaardig, om met hart en ziel terug
te keren naar de bronnen der heilige Liturgie, daar deze studie, welke tot
de oorsprong der riten doordringt, er niet weinig toe bijdraagt om dieper
en nauwkeuriger door te dringen in de betekenis der feestdagen en in
de zin der gebezigde teksten en gewijde ceremoniën. »
Wij danken de schrijver voor zijn moed en heerlijke durf.
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Batavia arriveerde, hadden de Nederlandse troepen strikt bevel zich niet
verder dan ten hoogste 2 K.M. buiten hun stellingen
en dan nog alleen
voor patrouillering
te begeven.
ad b. Op 30 November 1946 waren de Nederlandse troepen én nog niet
sterk genoeg én voor een deel, dat nog te kort in de tropen was, niet
voldoende geoefend om een operatie te beginnen op de schaal, welke voor
een algeheel herstel van het Nederl an ds gezag noodzakelijk zou geweest
zijn. Dit werd uitdrukkelijk verklaard door de hoogste verantwoordelijke
militaire autoriteit.
ad c. Ook dit berust op officiële militaire gegevens. Gerekend werd
daarbij op een guerilla-strijd v an ten minste vijf jaren.
Wie deze militaire krachtsinspanning, geheel op zichzelf beschouwd,
mogelijk, aanvaardbaar en rendabel acht moge het zeggen. En zelfs wie
haar mogelijk mocht achten, zal zich toch nog de vraag moeten voorleggen,
of het a anvaarden van het risico van besprekingen met de leiders der
nationale beweging niet de voorkeur verdiende boven het aanvaarden van
het risico, dat voor Nederland in zulk een militaire krachtsinspanning in
allerlei opzicht besloten lag.
Bij de overweging van deze mogelijkheid en wenselijkheid uitsluitend
in militair opzicht dienen nog twee kanttekeningen te worden geplaatst.
De eerste is deze : al dadelijk doet zich hier de gelegenheid voor' de discussie
op een zijspoor te brengen door zich te begeven in een beoordeling van de
Engelse politiek, welke de Engelse troepen ertoe bracht
dikwijls zeer
tegen den zin hunner bevelhebbers
zich van elke verdergaande actie
tegen de Indonesische nationalisten te onthouden en de Nederlanders te
dwingen eveneens deze houding a an te nemen. Het debat geraakt dan in
het oeverloze. Ik begeef mij hierin niet, omdat tot 30 November 1946 dit
Engelse optreden een vaststaand feitelijk gegeven is bij de beoordeling van
de vraag, of een Nederlands militair optreden op de hierbedoelde schaal
mogelijk was. Wat men ook over de Engelse politiek moge denken, dit
verandert geen iota aan dit feitelijk gegeven, waarover het hier gaat. De
tweede opmerking is deze : Wat hier gezegd werd over militaire sterkte
en militaire mogelijkheden kan thans gezegd worden, omdat thans de
toestand grondig is gewijzigd. Maar het kon niet in het openbaar worden
gezegd in het tijdperk, toen onze legermacht in Indonesië nog onvoldoende
was, om tot operaties op grote schaal over te kunnen gaan. Dit kan
eenieder zonder veel geestesinspanning begrijpen. Maar zoals toentertijd
dit niet kon en mocht gezegd worden, omdat de andere partij er conclusies
uit had kunnen trekken ten nadele van ons land, zo kunnen en zullen er
ook nu nog dingen zijn, welke thans niet gezegd kunnen worden in het
openbaar zonder het land te benadelen. Toen Churchill in den laatsten
wereldoorlog de enige gepantserde divisie, waarover Engeland op dat
ogenblik beschikte, naar Abessynië zond, zou het misdadig geweest zijn
dit openlijk mede te delen. Wat daar gold, kan ook hier gelden.
Nu zijn er bij de oppositie lieden, wier verleden de zekerheid geeft,
dat zij zeer wel begrijpen, dat op bepaalde ogenblikken bepaalde dingen
niet gezegd kunnen en mogen worden. Indien nu door dergelijke lieden
openlijk kritiek geleverd wordt, welke weerlegd zou kunnen worden door
het publiceren v an dergelijke gegevens, waarvan zij echter weten, dat de
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Regering ze niet publiceren kan en mag, dan is zulk een critiek rechtstreeks
in strijd met alle landsbelang. Men behoeft tal v an mémoires van Staatslieden over de beide jongste wereldoorlogen slechts na te lezen om te
begrijpen, dat er niet alleen op militair doch ook op ander terrein zeer
vaak dergelijke aangelegenheden zijn. Hieraan toetse men het gehalte van
veel critiek op het Regeringsbeleid !
Bij het hier boven gezegde werd de vraag, of het zuiver militair mogelijk
zou geweest zijn « rust en orde te herstellen » in den zin, waarin de oppositie
dit bedoelt, los gemaakt van alle overwegingen van nationale of internationale politiek. Het is echter duidelijk, dat een dergelijke beschouwing
alleen in het abstracte mogelijk is. In de levende werkelijkheid is de
vraag, of een militair optreden als door de oppositie wordt bedoeld met
enige kans op welslagen mogelijk ware geweest, van dergelijke politieke
overwegingen niet los te maken.
Laat ik eens een voorbeeld noemen : indien het zeker ware geweest, dat
een dergelijke actie tot internationale sancties van de zijde van de U.N.O.
tegen Nederland zou hebben geleid, dan zou men moeten zeggen, dat ze
onmogelijk was ; want dan zou Nederland binnen op zijn hoogst een paar
weken tijds op de knieën zijn gebracht en onvoorwaardelijk hebben moeten
toestemmen in alles wat door de U.N.O. zou worden beschikt. En gezien
de stemming, welke reeds tegen ons bestond en dan in veel scherper mate
zich tegen ons zou hebben gekeerd, is er weinig verbeeldingskracht voor
nodig, om te begrijpen wat er dan met Indonesië zou zijn geschied.

B.

Kon het in de toen bestaande nationaal-politieke

verhoudingen?
De tweede vraag, welke zich voordoet, is dus of een optreden als de
oppositie bepleitte, het nalaten dus van besprekingen tot Maart 1947,
mogelijk was in de feitelijke nationaal-politieke en inte rnationaal-politieke
verhoudingen.
Allereerst de nationaal-politieke verhoudingen. Ook hier is het weer
nodig enige prealabele opmerkingen te maken om niet misverst aan te
worden. Bij het wegen van de betekenis van den nationaal-politieken factor
ter beoordeling van de vraag, of van Augustus 1945 tot Maart 1947 had
kunnen worden gewacht met het aanknopen van besprekingen met de
leiders der nationale beweging in Indonesië en of dan in dien tussentijd
de toebereidselen tot herstel van rust en orde in den zin, door de oppositie
bedoeld, hadden kunnen worden voortgezet, moet elke beoordeling van de
al- of niet-juistheid der overwegingen, welke die nationaal-politieke verhoudingen deden zijn, wat ze waren, welbewust worden uitgeschakeld. Gaat
men dit in de bespreking betrekken, dan geraakt men wederom op zijwegen.
Evenals bij de beoordeling van de militaire mogelijkheden de al-of-nietjuistheid van de Engelse politiek, welke tot de houding van het S.E.A.C.
leidde, niets toe- of afdoet aan de feitelijke betekenis van die houding op
dat ogenblik ; evenzo doet de vraag of die overwegingen, welke den feitelijken toestand hier te lande bepaalden in het thans behandelde tijdvak,
wel juist en goed waren, niets af aan het feit dat die verhoudingen
bestonden. Zij moesten voor den verantwoordelijken staatsman, die op
een gegeven ogenblik te beslissen had, of al dan niet tot besprekingen met
de leiders der nationale beweging in Indonesië diende te worden overgegaan,
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kringen van ons volk, die uit het gezagsbeginsel leven, duidelijk te maken,
dat het toegeven zonder meer aan een kennelijk revolutionaire daad nooit
de juiste Nederlandse houding kon zijn. Maar die kringen, die a an onze
universiteiten en uit tal van werken de (thans zo allerwegen aangevochten)
overspanning van het nationaliteiten-beginsel en het onbeperkte zelfbeschikkingsrecht der volken hadden ingezogen, stonden tegenover de revolutie
in Indonesië geheel anders en zelfs in principe instemmend, althans
voorzover belangenoverwegingen den invloed van deze beginselen niet naar
achteren drongen.
Een zeer groot deel van ons volk stond innerlijk instemmend tegenover
de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring ; en tot dit zeer grote deel
behoorden practisch alle in socialistische, communistische en neutrale
vakbonden georganiseerde arbeiders, die de contacten met hun internationale
organisatie weer begonnen op te nemen, doch wier organisatie toen nog
lang niet het vooroorlogs peil had bereikt, zodat de arbeiders nog zeer
toegankelijk waren voor influisteringen tot « directe actie » en wat dies
meer zij. Onder hen wroette het Communisme, toen nog met het aureool
der Russische overwinning om de slapen en uiterlijk gematigd. Van meet
af was er in die kringen een uiterst fel verzet tegen elk pogen om de
Indonesiërs met militaire middelen van de vruchten hunner revolutie te
beroven. Dit verzet vond weerklank bij anderen, die met de jongste
ervaringen voor ogen afkerig waren van elk militair geweld.
Gezien deze geestesgesteldheid van een groot deel van ons volk,
welke tijdelijk in den aanvang ook tot feitelijke reacties heeft geleid van
groteren omvang dan toen bekend werd
heeft men zich af te vragen,
wat de gevolgen zouden zijn geweest, indien zoals de oppositie wilde van
meet af ware geweigerd besprekingen te voeren met de Indonesische
nationalisten
twee hunner waren afgevaardigden in de Tweede Kamerfractie der toenmalige S.D.A.P.
en het voornemen ware kenbaar gemaakt
de legermacht in Indië zolang te versterken tot ze in staat zou zijn K rust
en orde te herstellen alvorens te praten ».
Uiteraard is het antwoord onzeker. Men kan nimmer met volstrekte
zekerheid vaststellen, wat er gebeurd zou zijn als alles eens anders ware
gegaan dan het gegaan is. Maar er bestaat een redelijke mate van zekerheid, welke toelaat te zeggen : het zou dan ongetwijfeld tot massale
proteststakingen zijn gekomen en... mogelijk zelfs tot burgeroorlog ;
waarbij te overwegen valt, dat er toen in Nederland nog géén leger van
enige betekenis was en de politie nog in zeer gedesorganiseerden staat
verkeerde. Zo was het feitelijke gegeven aangaande de nationaal-politieke
verhoudingen waarmede de Regering te rekenen had, toen de beslissing
moest genomen worden over de vraag of al dan niet besprekingen met
de nationalistische leiders in Indonesië dienden te worden geopend.
Ook dit kan nu wel maar kon vroeger niet gepubliceerd worden, omdat
thans tienduizenden soldaten, o.w. zelfs communisten de feitelijke toestanden
in Indonesië hebben leren kennen, nu niet meer a priori afwijzend staan
tegenover het Nederlandse optreden en ten dele zelfs tot een ander uiterste
zijn overgeslagen.
Maar dit verandert niets aan de toen bestaande feitelijke gegevens.
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neigden naar een schamper non conformisme ; dat we, in de jaren der
bezetting, schijnbaar zware fouten begingen, die eenvoudig vergissingen
moeten heten. Ontzaglijk veel krachten gingen verloren in actie, herrie en
rumoer ; nog niet ontgoocheld, zouden we de laatste graag geven, met het
onverwoestbaar optimisme dat het uur van Vlaanderen eens slaat : dan
wordt het prachtig ! ... Ja ! het was goed dat we ontnuchterd werden.
Maar sedert Vermeylen legde deze ontnuchtering de bronnen zelf droog
van onze Vlaamse vitaliteit. Zwaartepunt en belangstelling verplaatste zij
naar een technisch-materialistische levenshouding. In een ve rnauwden
kring liet zij, daar omheen, een verkleinde cultuur wentelen, aanmatigend,
dictatoriaal en ijdel. De weldoende, de stuwende nationale fierheid verzwond voor een nuchtere zakelijkheid, en tegelijk voor een onwerkelijke
grootspraak ; zelfgenoegzame en koele mensen dreven, onmenselijk hard,
verstokte romantici terug in een zoveel vager nebulositeit. Zij ontzegden
hun den grond onder de voeten ; terwijl zij zich afsloten van den hemel
boven hun hoofd. Ach ! die splitsing ! Bij de een ging het ideaal teloor,
bij de ander de vastheid ; vooral sedert de bevrijding verketterde en
bestreed men elkander. Schromelijk onrecht werd gepleegd ; af en toe zelfs,
wanneer men thans ontnuchterde cynici en weerloze dromers tegenover
elkander ziet, denkt men aan een gelarveerden burgeroorlog.
De splitsing werd een diepe, een onoverkomelijke klove ; maar de materialisten verloren het meest. Den zin namelijk voor zedelijke en geestelijke
waarden ; meer dan eens het geloof. En laat nu de anderen, bij wie de
dweepzucht star en sterk bleek, ook al verslagen zijn : wie zijn ziel verloor,
verloor alles ; voor wie haar bewaarde, kan alles winst worden.
Daarom kunnen we niet instemmen met een programma van Vlaamse
ontnuchtering, dat, in de huidige conjunctuur, even goed Vlaamse ontaarding mocht heten.
II
Evenzeer als een tendenz naar ontnuchtering ontgoochelt ons, in de
tweede brochure, de traditionele grieventrommel : zijn aanwezigheid, méér
nog zijn inhoud.
Wij denken er niet aan de Vlaamse grieven als ongegrond te verwerpen.
De mistoestanden moeten aangeklaagd, bestreden, geweerd ; wij deden
het weinig doeltreffend, omdat we dat alleen deden. Politieke, sociale,
culturele, religieuze leiders mogen ze nooit vergeten : niet dan noodgedwongen
of machteloos gaat men, zonder het te herstellen, onrecht voorbij. Dringend
dan en desnoods met de macht, dienen Vlaamse noden, meer dan eens
een ondraaglijke verminking, onder de ogen gezien en gelenigd. Zwakheid
kan hier schuld zijn ; wie echter de Vlaamse actie herleidt tot het aanklagen van rechtsverkrachting, laat het onrecht zoveel langer voortbestaan.
Hij kweekt een verlammende misnoegdheid aan, een negatief nonconformisme : wij worden zeurende mensen, die met hun lome kleinheid
de wereld wanen te vullen. Hij sluit den horizon af, als zou niets de
aandacht verdienen buiten deze boosaardig geplante hinderpalen ; elk
sereen onderzoek staat hij in den weg, hijzelf de grootste hinderpaal ; elk
onbevangen en ruim initiatief smoort hij in de kiem. Wij worden wantrouwende ongelukkigen, norse assepoesters die de bekoorlijkheid verliezen
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van dien voorbi j Baanden toestand : in de bevredigde zelfzucht wanen wij
bevrijding te vinden, niet meer in veroverende offervaardigheid.
Daarom ontgoochelt ons, bij de eerste poging om de Vlaamse beweging
te doen herleven, de zo verderfelijke grieventrommel. Weet men dan niet,
dat hij juist, tussen de twee oorlogen, voor een deel het gevleugelde
idealisme lamlegde, door een langzaam verstarrende dweepzucht vervangen
of door een langzaam meer gewetenloze zakelijkheid
Meer nog dan zijn aanwezigheid, ontgoocheld ons zijn zo weinig objectieve inhoud. Natuurlijk praten wij de taaltoestanden niet goed, nog minder
de daarbij horende mentaliteit : in het gerecht, in het leger, te Brussel,
in de Limburgse mijnstreek, in Waals België ; maar als het huis van uw
buurman brandt, spreek hem niet eerst over een gebroken spiegel ! Evenzeer als spreken, kan zwijgen onoprecht zijn, en hier wordt, doelbewust, tè
veel verzwegen. Waarom den werkelijken omvang der naoorlogse weeën
ignoreren : de velerhande vormen van repressie, die namen verdienen va n.
willekeur, wraak en broodroof ? Waarom de vele schepen, met, onder een
politieke ja patriotische vlag, een heel verdachte lading ? Waarom het zo
moedwillig onderdrukte vrije onderwijs (neen niet aan de Brusselse Universiteit !) ? Waarom de zozeer bemoeilijkte familiepolitiek ? En het
onrechtmatig breken of verhinderen van menige carrière ! En het wurgen
(of bijna toch) van middenstand en boerenstand, het ruggemerg van onze
Vlaamse bevolking, terwijl de arbeidersstand geenszins wordt opgevoed !
Onder de Vlamingen, onder de besten der Vlamingen, tellen wij duizenden
slachtoffers ! Het gehele volk zien we verdeeld, naar ziel en lichaam
getroffen, geleidelijk verwilderd ! Er is, voor wie de Vlaamse grieven
bekijkt, een voorgrond en een achtergrond ; wie den achtergrond voorgrond
noemt, bedriegt zichzelf of anderen.
Wellicht vond men zulke stekelige onderwerpen eenvoudig inopportuun.
Voor grote volksvergaderingen, jawel ; maar de leiders, die deze twistgesprekken weren, spelen verstoppertje. Alleen de waarheid kan ons
bevrijden ; wie ze, bij een poging tot samenwerking, niet onbevreesd aanstaart en onvoorwaardelijk dient, wordt dupe of bedrieger. Consequente
en offervaardige mensen, hoe verschillend ook gevestigd en gericht, vinden,
begrijpen, waarderen elkander ; zij slaan de hand in de hand, samen een
zoveel machtiger organisme. Waar halfheid zich echter bij halfheid voegt,
triomfeert de partij met het geringste geweten.
Langzaam leggen we, dunkt ons, de ke rn van alle moeilijkheden bloot :
als een ondoordringbaar scherm ondervangt de politieke verdeeldheid
denken en peilen, willen en pogen. Waarden en waarheid zijn betrekkelijk
geworden, afhankelijk van grillen, van stoffelijk voordeel. In het openbaar
leven verzwond de godsdienstigheid ; daarmee de offergeest en de moraal, en
zo de verruimende en verheffende cultuur. Alleen de schijn wordt bewaard :
bedrieglijke toneelschermen vervangen de werkelijkheid. Het gehele leven .
ligt gevat in een nivellerend materialisme, vanzelf deterministisch en immoreel. Het besef van naastenliefde is weggenomen ; ook dat van rechtvaardigheid ; ook de eerbied voor individu en gezin. En vernielend beukt
cle meedogenloze staatsmacht op de laatste vesting van stilte, vrijheid en
vroomheid... Mogen wij dan, in die sfeer van waanwijze ongodsdienstigheid,
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van de
abdijen
de organisatie
organisatie der
der bisdommen,
bisdommen, van heel
heel het
hetkerkelijk
kerkelijk leven
levenen
en
abdijen en de
zijn
terugslag op alle
alle gebieden
gebieden der
der kultuur.
kultuur. Slechts
Slechts wie,
wie, zoals
zoalsde
deauteur,
auteur,
zijn terugslag
een lang leven
leven van
van onophoudelijke
onophoudelijke studie
studie en
en critisch
critisch onderzoek
onderzoek achter den
den
rug
heeft, kan met
rug heeft,
met kans
kans op
op succes
succes een
eendergelijk
dergelijk werk
werk aanvatten.
aanvatten. Dat
Dathij
hij
er in
er
in slaagde,
slaagde, hebben
hebben de
dekritieken
kritiekendestijds
destijdsvoldoende
voldoendebewezen.
bewezen.
tweede uitgave
uitgave van
vandit
ditstandaardwerk
standaardwerk telt
teltover
overdedehonderd
honderdbladzijden
bladzijden
De tweede
meer dan
en isisvolledig
volledigbijgewerkt.
bijgewerkt. Ingaandé
Ingaande op
openkele
enkelesuggesties
suggesties
meer
dan de eerste, en
van Kan.
Streven » (VIII,
van
Kan. Fl.
Fl. Prims
Prims in
in ««Streven»
(VIII, 4,
4, 1941,
1941, pp.
pp.384-395)
384-395),, heeft
de auteur een nieuwe paragraaf gewijd aan «La méthode de conversion »deautrniwpgafejdn«Lméthoecvrsin»
(I, pp.
La miniature
pp. 107-119)
107-119) ; ;het
hetkapitel
kapitel« «La
miniature»,»,dat
datvroeger
vroeger vijf
vijfbladzijden
bladzijden
pp. 311362)
311.36Z);
telde, wordt
telde,
wordt nu
nu een
een uitvoerige
uitvoerigestudie
studievan
van 50
50 pagina's
pagina's (11,
(II, pp.
;
terwijl in de vorige
vorige uitgave
uitgave de
de twee
twee delen
delenéén
ééngeheel
geheeluitmaakten,
uitmaakten,zodat
zodathet
het
terwijl
eerste
deel reeds
reeds sommige
sommige aspecten
11ZZ toe
toe belichtte,
belichtte, behandelt
behandelt het
het
eerste deel
aspecten tot
tot 1122
eerste deel
deel van
eerste
van de
de nieuwe
nieuwe uitgave
uitgave de
de periode
periode tot
tot het
hetmidden
middender
dertiende
tiende
eeuw,
en het
eeuw, en
het tweede
tweede leidt
leidt ons
ons tot
totaan
aanhet
hetbegin
beginder
dertwaalfde.
twaalfde. Ook
Ookheeft
heeft
nu elk
elk deel
deel een
eeneigen
eigenpersonenpersonen-en
enzaakregister.
zaakregister.
het verschijnen
verschijnen van de
de eerste
eerste uitgave
uitgave schreef
schreef Prof.
Prof. F.
F.L.L.Ganshof,
Ganshof,
Bij het
een
an onze
onze Middeleeuwen,
Middeleeuwen, een
een uitvoerige
uitvoerige en
en zeer
zeer
een der
der beste
beste kenners
kenners vvan
lovende kroniek
Revue beige
beIge de
de Philologie
Philologie et d'Histoire
d'Histoire (XX,
(XX, 1941,
1941.
lovende
kroniekin
in de
de Revue
1. E.
E. de
deMOREAU,
MOREAU, S.J.,
«Histoire
La formation
formation de
de la
la
1.
S.J., «
Histoirede
de I'Eglise
l'Eglise en
en Belgique,
Belgique,t.t. 'I.
I. La
Belgique
Be.lgique chrétienne
chrétienne des
des origines
origin.... au
au milieu
milieu du
du Xe
XI!' siècle
siècle;; t.
t. II.
11.La
La.
del'Eglise
l'EgJlse
fè fó'i-mation
oration de
médiévale
du milieu
milieudu
du Xe
Xe siècle
siècle aux
aux débuts
débuts du
du XIIe
XIie siècle
édition
médiévale du
siècle:t.». - 2e2e
éditionremaniée
remàniée et
et
complétée.
XIX-- 388
complétée. -- L'Edition
L'Editionuniverselle,
universeIJe, Brussel,
Brussel, 1947,
1947, XIX
388 en
en 487
487 blz.,
bIJl., Fr. 240
240 en 280.
280.
L'Eglise feodale.
» verscheen
Het derde
derde deel
deel ««L'Eglise
feodale., 1122-1378
1122-1378»
verscheen in
in 1945,
1941$, het
het vierde
vierde deel
deel dat
dat de
Het
periode
periode 1378-1559
1378-1M9 omvat is
is bijna persklaar.
persklaar.

742

HISTORISCHE
BELGIE
HISTORISCHE LITERA'l'UUR
LITERATUUR IN BELGIE

pp.
719-742), en
en besloot,
besloot, dat
dat ererininBelgië
Belgiësinds
sindsPirenne
Pirenneweinig
welrugwerken
werken
pp. 719-742),
van
zo grote
grotewetenschappelijke
wetenschappelijke waarde
waarde waren
warenverschenen.
verschenen.Onwillekeurig
Onwillekeurig
van zo
vergelijkt
magistrale «Histoire
Belgique»» in
in. zeven
zeven delen
delen
vergelijkt iedereen
iedereen de
de magistrale
« Histoire de
de Belgique
van den
den grootmeester
grootmeester der
der Belgische
Belgische historiographie
historiographie met
met de.
de ««Histoire
de
van
Histoire de
zes delen
delen zal
zalomvatten,
omvatten,van
vanden
dengewaardeerden
gewaardeerden
I'Eglise
Belgique »,
1'Eglise en
en Belgique
», die zes
kerkhistoricus. Pirenne
synthetischer, de
de Moreau
Moreau isismeer
meer
kerkhistoricus.
Pirenne schrijft
schrijft vlotter
vlotter en synthetischer,
gedrongen
Pirenne verrast
verrast de
dealsalsvanzelfsprekende
vanzelfsprekende
gedrongenen
en analytisch;
analytisch ; bij
bij Pirenne
Moreau de
de solide
solideonderbouw
onderbouw van
van zijn
zijn
aaneenschakeling
aaneenschakelingder
der feiten,
feiten, bij
bij de Moreau
stellingen. Pirenne
Pirenne isis schitterender,
de Moreau
Moreau veiliger
stellingen.
schitterender, de
veiliger; ; Pirenne
Pirenne is een
een
causeur,
professor (terwijl
(terwijl God.
God. Kurth
Kurth een
een redenaar
redenaar was)
was) ; ;
causeur, de
de Moreau
Moreau een professor
Pirenne's
boeiende lectuur,
lectuur, de
de Moreau's
Moreau's historie
historie een
een
Pirenne's geschiedenis
geschiedenis isis boeiende
».
onmisbaar
onmisbaar ««Nachschlagewerk
Nachschlagewerk ».
School van
van Leuven
Leuven », vijftig
vijftig jaar
jaar geleden
geleden door
doorKan.
Kan.
De ««Historische
Historische School
AIfr. Cauchie
Cauchie gesticht,
nog steeds
steeds in
inbinnenbinnen- en
enbuitenland
buitenland een
een
Alfr.
gesticht, geniet
geniet nog
Van der
der Essen,
Essen, - die
vorige jaar
jaar zijn
zijn
welverdiende faam.
die het vorige
welverdiende
faam. Prof.
Prof. Dr
Dr L. Van
35
jaar professoraat
professoraat aan de
de vrije
vrije universiteit
universiteit van
vanLeuven
Leuvenvierde
vierde - heeft
35 jaar
de hoge
hogewetenschappelijke
wetenschappelijke traditie
traditievan
vanzijn
zijnvereerden
vereerdenleermeester
leermeester
niet alleen de
eeuwen
oponze
onze
gehandhaafd, maar
onze zestiende
zestiende eeuw
gehandhaafd,
maarook
ook een
een eigen
eigen kijk
kijk op onze
en op
nationale geschiedenis
geschiedenis aan
aan zijn
zijnleerlingen
leerlingenmeegegeven.
meegegeven.Voortbouwend
Voortbouwend
hele nationale
in
de lijn
lijn van
van Prof.
Prof. P.
P.Geyl,
Geyl,publiceerde
publiceerde hij
hij reeds
reeds in
in 1938
1938een
eendestijds
destijds
in de
sensationeel
historische gebondenheid
gebondenheid der
der Nederlanden.
Nederlanden. 11
sensationeel artikel •over
over de
de historische
Sindsdien heeft hij deze Grootnederlandse opvatting niet alleen bij zijnSindsehftjzGronedlaspvtigenbjz
Vlaamse,
bij zijn
zijn Franssprekende
Franssprekende studenten
studenten ingang
ingang weten
weten te
te
Vlaamse, maar
maar ook
ook bij
wel««Deux
Deuxmille
milleans
ansd'histoire
d'histoire»,», 22
doen vinden. Een
Een sprekend
sprekend bewijs
bewijs ervan
ervanisiswel
door
een groep
groep historici
historici onder
onder zijn
zijn leiding
leidingeen
eenjaar
jaargeleden
geledenuitgegeven,
uitgegeven,
door een
en
waarvan wij
groot werk
werk inin
en waarvan
wij reeds
reeds een
een tweeden
tweeden druk
druk beleven.
beleven. Een
Een groot
132bladzijden
bladzijden voor
voor
quantitatieven
boek niet
niet noemen
noemen:: 132
quantitatievenzin
zin kan
kan men
men dit boek
de
geschiedenis van
en een
eengoede
goedehonderd
honderdpagina's
pagina'sbijlagen
bijlagen
de geschiedenis
van ««België
België »,
», en
over
het prinsbisdom
prinsbisdom Luik,
Luik, den
den naam
naamder
der« Zeventien
«ZeventienProvinciën
Provinciën»,»,
over het
chronologische
onze prinsen,
prinsen, gouverneurs,
gouverneurs, kanseliers,
kanseliers, bisschopbisschopan onze
chronologische lijsten
lijsten vvan
wij niet
niet tete herhalen,
herhalen, wat
wat wij
wij
pen,
pen, enz.
enz. Maar
Maar qualitatief
qualitatief gezien
gezien aarzelen
aarzelen wij
hier het vorig jaar in een kroniek over het werk schreven: «Dit boekhiertvogjankrieovhtwscren:«Dibok
is een
stellingname van
van een
eengroep
groepFransschrijvende
Fransschrijvende Belgische
Belgischehistorici
historici
een stellingname
tegenover
stellingname kan
men een
een
tegenover onze
onze nationale
nationale geschiedenis,
geschiedenis,en
en die
die stellingname
kan men
keerpunt
Streven », XIV,
XIV,
keerpunt in de
de Belgische
Belgische geschiedschrijving
geschiedschrijving noemen
noemen»» («(<<Streven
1947, pp.
pp. 343-347).
343-347).Op
Ophet
hetschutblad
schutbladprijkt
prijktde
deNederlandse
Nederlandse Leeuw
Leeuw
4, Jan. 1947,
((««Leo
Belgicus»),
onomwonden verklaren
verklaren de
auteurs in
in hun
hun inleiding
inleiding
Leo Belgicus
») , en onomwonden
de auteurs
«Et
d'abord il est
est devenu
devenu indispensable
indispensable d'envisager
d'envisager au
moins les
les seize
seize
« Et d'abord
au moins
premierssiècles
histoire dans
dans le
Ie cadre
cadre élargi
élargi de
del'ensemble
I'ensemble des
des
premiers siècles de
de notre
notre histoire
Pays-Bas,
Somme àà la
la Frise,
Frise, ou
outout
toutauaumoins
moinsjusqu'au
jusqu'auWaal
Waal»
Pays-Bas, de
de la
la Somme
»
(p. 15).
hetwerk
werkisiseen
eenuitwerking
uitwerkingvan
van
deze
programmaverklaring.
15) . Heel het
deze
programmaverklaring.
de vorige
vorige uitgave
uitgave zijn
zijn de
devier
viereerste
eerstehoofdstukken
hoofdstukken
opzichte van
van de
Ten opzichte
1. Prof.
Prof. L.
L. Van
Vander
derESSEN,
ESSJ<:N,« De
«Dehistorische
historischeGebondenheid
Gebondenheid der
der Nederlanden
Nederlanden », in
in««NederNederlandsche Historiebladen
Historiebtaden
1938, wpp. 153-187.
Dit artikel
landsche
», »,
I, I,2,2, 1938,
153-187. Dit
artikel werd
werd samen
sa'lIlen met
met een
eenbijdrage
bijdrage
van
Dr G.-J.
G.-J. HOOGEWERFF,
HOOGEWERFF. directeur
het Nederlands
Nederlands Historisch
Historisch Instituut
Instituut te
te Rome
Rome
van Dr
directeur van
van het
in
brochure door
Brussel uitgegeven
Uitgegeven in
in Nederlandsen
Nederlandsen en
en in
in
universitaires,. »tete Brussel
Presses universitaIres
in brochure
door de
de a«Presses
Fransèn
tekst.
Fransen tekst.
2. «Deux
mille ans
ansd'hlstoire
élaboré et
mis au
au point
pointpar
parun
ungroupe
grouped'historiens,
d'historiens,
.d'histoire»,», texte
texte élaboré
et mis
« Deux mille
presentaUon par
par Ikon
Loon Van
Van der
der ESSEN.
ESSEN. - -2e édition
2e édition
considérablementaugmentée,
augmentée, Editions
Edltions
considérablement
présentation
universitaires,
Brussel, 1947,
1947, 254
254 blz.,
blz., 16
16 kaarten,
univèrsitaires, Brussel,
kaarten, Fr.
Fr. 69.
69.
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lichtelijk
over de
de pe
periode
Bourgondiërs tot
aan de
de
lichtelijk uitgebreid;
uitgebreid ; die over
riode van
van de Bourgondiërs
tot aan
Franse Omwenteling
Franse
Omwenteling ondergingen
ondergingen verscheidene
verscheidene wijzigingen,
wijzigingen, en de
de laatste
laatste
nagenoeg onveranderd
onveranderd gebleven.
gebleven. Ofschoon
Ofschoon de
debibliographie
bibliographiemerkelijk
merkelijk
zijn nagenoeg
werd
ingekort, werden
werden er
er nochtans
nochtans - waarschijnlijk
waarschijnlijk inga
ingaande
op onze
onze
werd ingekort,
ande op
kritiek
Streven » - 28 nieuwe
nieuwe Nederlandse
Nederlandse werken
werken ingelast.
ingelast. Wie
Wie een
een
kritiek in ««Streven»
hebben van
van
bondig, schitterend
schitterend geschreven
meeslepend overzicht
bondig,
geschreven en
en meeslepend
overzicht wil hebben
Belgische»» geschiedenis
geschiedenis in de laatste
laatste twintig
twintig eeuwen,
eeuwen, en
entevens
tevenskennis
kennis
de «« Belgische
wil maken
maken met
met de
de nieuwe
nieuwe richting
richting inindedeBelgische
Belgischehistoriographie,
historiographie, kan
kan
geen beter boek
geen
boek vinden.
vinden.
de reeks
reeks ««Steden
en Landschappen
Landschappen»» onder
Ir
In de
Steden en
onder leiding
leiding van
van Prof.
Prof. Dr Ir
Stan
Leurs, verscheen
verscheen als nummer
nummer X ««Gent»
van de
de hand
hand van
van Prof.
Prof.
Stan Leurs,
Gent » 11 van
Dr J. Dhondt
Dhondt en
en Prof.
Prof. Dr
Dr P.
P. De
DeKeyser.
Keyser.Het
Hetisiseen
eengroot
grootboek
boekop
opglanzend
glanzend
158reproducties
reproducties
papier
vier honderd
honderd bladzijden
bladzijden en verlucht
verlucht met
met 158
papier van bijna vier
de
van Gentse
Gentse monumenten
monumenten of
kunstwerken: : een
een royaal
royaal geschenk
geschenk van
van de
van
of kunstwerken
twee Gentse
Gentse hoogleraren
hoogleraren aan
aan de
defiere
fiereArteveldezonen.
Arteveldezonen.
twee
V.Fris,
Fris,den
denverdienstelijken
verdienstelijkenGentsen
Gentsenstadsarchistadsarchispoor van
van wijlen
wijlen V.
Het spoor
Gand»
volgend, en
en de
detalrijke
talrijkevernieuwende
vernieuwende
varis, in zijn
zijn ««Histoire
deGand
varis,
Histoire de
» 22 volgend,
Dr H.
H.Van
VanWerveke
Werveke en
envan
vanzijn
zijnstudenten
studentenbenuttigend,
benuttigend,
studies
Prof. Dr
studies van Prof.
ontwerpt
Dhondt een historische
historische schets
schets van Gent,
Gent, die
die met
metdedeallerallerontwerpt Prof.
Prof. Dhondt
laatste
wetenschappelijke gegevens
van af
af
laatste wetenschappelijke
gegevensrekening
rekeninghoudt.
houdt.Hij
Hijleidt
leidt ons
ons van
der nederzetting
nederzetting aan
aan de
de samenvloeiing
samenvloeiing van
van Schelde
Schelde en
en
het eerste
eerste ontstaan der
«Gent»
stad-aan-de-monding
Leie - en
en daarom
daarom in
in het
het Keltisch
Keltisch « Gent
» d.i.d.i.
stad-aan-de-monding
toppunten van
XUle
geheten - over
over de
de toppunten
van economischen
economischenbloei
bloeiininde
de XUe
XIIe en XIIIe
eeuw,
van politieken
politieken roem
roem in de
de XIVe,
XIVe, langs
langs de
deinzinking
inzinking onder
onder de
de
eeuw, en
en van
Bourgondiërs,
Habsburgers en
de Oostenrijkers,
Oostenrijkers, tot
tot den
denvernieuwden
vernieuwden
Bourgondiërs,de
de Habsburgers
en de
goed
bloei
onze dagen,
dagen, die
die pas
pas onder
onder Napoleon
Napoleon en
en Willem
Willem II voor
voor goed
bloei van
van onze
aanving.
brengen wij
hulde aan
aan de
de grote
grote belezenheid
belezenheid en
en de
decritische
critische
aanving. Al
Al brengen
wij hulde
het ons
ons voorkomen,
voorkomen, dat
dat
nauwgezetheid
geleerden auteur,
nauwgezetheidvan
van den
den geleerden
auteur, toch
toch wil het
hij zich niet
niet genoeg
genoeg in
inde
deatmosfeer
atmosfeervan
vanbepaalde
bepaaldeperioden
periodenheeft
heeftingeleefd.
ingeleefd.
hij
het Calvinistisch
Calvinistisch bewind
bewind te
Gent wat
wat alal tetevergoelijkend
vergoelijkend tete
Aldus, na
Aldus,
na het
te Gent
hebben besproken,
een lang
lang relaas
relaas van
vande
dedwangmaatregelen,
dwangmaatregelen, die
die
hebben
besproken, geeft
geeft hij
hij een
St aa t en
om de
de afgedwaalden
afgedwaalden te bekeren.
bekeren. Tot de
de diepe
diepe
Staat
en Kerk
Kerk aanwendden
aanwendden om
de vurige
vurige geloofsijver
geloofsijver van
vandededragers
dragersder
derContra-reformatie
Contra-reformatie
drijfveren
drijfveren en
en de
is hij echter niet doorgedrongen
doorgedrongen:: hoe het Concilie
Concilie vvan
Trente een
een nieuwen
nieuwen
an Trente
geest
over de Kerk
Kerk heeft
heeft doen
doen waaien,
waaien, hoe
hoe de
de bisschop
bisschop van
van Gent
Genten
en zijn
zijn
geest over
beter onderlegde en zedelijk hoogstaande clerus de christenen onderwezenbetrondlgzijkhostandeclruhiondewz
en
tot de
dedeugd
deugdopvoerden,
opvoerden,welke
welkediep-godsdienstige
diep-godsdienstige zin
zindedeGentenaren,
Gentenaren,
en tot
vooral sinds
regering van Albrecht
Albrecht en Isabella,
Isabella, bezielde,
bezielde, dit
dit alles
alles komt
komt
vooral
sinds de regering
dezeverdienstelijke
verdienstelijkeschets
schetsvan
vanGents
Gents
zijn recht.
recht. Bij
Bijhet
hetlezen
lezenvan
vandeze
niet tot zijn
aan, hoe
hoe de
deopstand
opstandder
der
roemruchte geschiedenis
roemruchte
geschiedenisvoelen
voelenwij
wij weer
weer eens
eens aan,
Nederlanden nog
standpunt
der
Nederlanden
nog steeds
steeds eenzijdig
eenzijdig gezien
gezienwordt
wordtvan
van uit
uit het st
an dpunt der
rebellen en zelfs der
der Calvinisten.
Calvinisten.
rebellen
In de
de daarop
daarop volgende
volgende ««Kunsthistorische
153-368) wil
wil
Kunsthistorische Schets»
Schets » (pp.
(pp. 153-368)
Prof.
de eexponent
Prof. Dr P.
P. De
DeKeyser
Keyserniet
nietzozeer
zozeerGent
Gentbehandelen
behandelen als
als ««de
xponent van
1. Prof.
Prof. Dr
Dr J. DHONDT
DHONDT en
Dr P.
P. De
DeKEYSER,
KEYSER, ««Gent
». -- ««Steden
Landen Prof.
Prof. Dr
Gent ».
Steden en LandsChappen»
X, De
De Sikkel, Antwerpen,
blz., 158
158 Illustraties,
ing. Fr.
Fr. 280,
280, geb.
schappen » X,
Antwerpen,1947,
1947, 387
387 blz.,
illustraties, ing.
Fr.
Fr. 320.
320.
de Gand »,
», —
- De
DeTavernier,
Tavernler, Gent,
Gent, 1930
1930 22 ,, 259
259 biz.
blz.
2. V. FRIS, «Histoire
« Histoire de
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de kunstgeschiedenis van een bepaalde streek » (p. 227), maar eer een
overzicht geven van Gents monumenten en kunstwerken, en van de kunstenaars die er leefden. Toch wijst de ervaren kunstkenner den lezer
voortdurend op de internationale kunststromingen. In een waardig défilé
laat de auteur voor onze verbaasde ogen de lange monumentenrij voorbijgaan ; de torenspits van de St. Baafskathedraal, het Belfort en de St.
Niklaaskerk, het deels Gothisch, deels Renaissancistisch stadhuis, het stoere
Gravenkasteel van Filips van den Elzas in 1180 opgetrokken, de St. Jacobskerk met nog een Romaans gedeelte uit de XIIe eeuw, de St. Pieterskerk
in Barokstijl, het sterke Geraard Duivelsteen uit de XIIIe eeuw, het
Schippershuis en zovele mooie burgerhuizen. Daarna in een lang tweede
gedeelte krijgen wij een inzicht in de beeldhouw- en de schilderkunst, in
de miniatuur- en de sierkunsten. Bezit Gent niet de wereldberoemde
« Aanbidding van het Lam Gods » ? En kwamen na de Van Eyck's niet
een Hugo Van der Goes en een De Craeyer, een hele groep verdienstelijke
zeventiende-eeuwse schilders en nog laatst de Latemse School ? Zo is dit
luxueus uitgegeven boek een hymne geworden aan de politieke en economische grootheid der fiere Arteveldestad, en aan de onvergankelijke
schoonheid van de « Stad der oude Monumenten ».
Sinds de vervlaamsing der universiteit van Gent, heeft de « Gentse
Historische School », vroeger door Henri Pirenne gesticht, de studie van
het graafschap Vlaanderen aangevat. De laatste tien à vijftien jaar werden
door Prof. F. L. Ganshof, de huidige leider der « Gentse School », en door
zijn leerlingen als Prof. J. Dhondt, Prof. Dr Fr. Blockmans, Dr. L. Voet
e.a., verscheidene detailstudies en synthesen hoofdzakelijk over de periode
van de IXe tot de XIIe eeuw gepubliceerd, die onze kennis ' van het
ontstaan en van de eerste graven van het graafschap Vlaanderen totaal
vernieuwden. Onlangs ontvingen wij nu ook een meesterlijke doctoraatsthesis over Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen (1200-1244) van de hand van Dr T. Luykx, vroeger assistent
van Prof. Ganshof.
Steunend op een uitgebreid en deels onuitgegeven bronnenmateriaal,
tot stand gekomen onder de kundige leiding van Prof. Dr F. L. Ganshof
en Prof. Dr H. Van Werveke, bekroond door de Kon. Vlaamse Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België, daarenboven
een lijvig boek van ongeveer zeven honderd grote bladzijden met een
overvloedig wetenschappelijk apparaat, wekt deze monographie al dadelijk
den indruk van een eerste rangs en definitieve studie over het onderwerp.
Bij de lezing blijkt, dat de auteur het veelbewogen leven van de gravin
Johanna volgt te midden van de politieke, sociale en religieuze evolutie
van haar graafschap en dat hij elk hoofdstuk met een samenvattend overzicht weet af te sluiten. Op het werk is er noch als analytische studie
noch als synthese iets af te dingen. Enkel hadden wij een frisser en jeugdiger taal, en ook een vlotter stijl gewenst.
1. Dr Theo LUYKX, « Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen »,
-- Verhandelingen van de Kon. Vl. Acad. voor Wet., Lett. en Sch. Kunsten van België,
Standaard - Boekhandel, Antwerpen ; W. De Haan, Utrecht, 1946, 674 blz. ing. Fr. 450,
geb. Fr. 480.
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maar uit geloofsijver ondernam
zoals men doorgaans beweert
Koning,
de Vlaamse Minderbroeder de meer dan twee jaar lange reis (1253-1255)
naar den groten Khan te Karakoroem in Mongolië, en bracht over die
verafgelegen streek en over het sprookje van een christenheid in het hart
van Azië be trouwbare berichten. Wij hopen, dat « Spieghel Historiael »
ons een hele reeks van deze prettige, korte biographieën zal bezorgen.
Algemene Geschiedenis
H.
die
Enige jaren geleden heeft de Leuvense professor Dr E. Lousse
vooral om zijn vernieuwende studies over de samenleving en de instellingen
van het Ancien Regime een internationale faam heeft verworven het
initiatief genomen van een reeks handboeken over de beschavingsgeschiedenis : « Magistra Vitae ». Tot nog toe verschenen het eerste Deel over
het Oude Oosten door Kan. J. De Keyzer, en het vijfde en zesde deel over
de Moderne en de Hedendaagse Tijden door den leider der reeks. Zo pas
heeft Lic. J. Spillemaeckers het tweede deel over de Griekse Oudheid 1
uitgegeven.
Men kent de methode van Prof. Lousse, getrouw door zijn medewerkers
gevolgd. Na zo mogelijk het te behandelen tijdvak in twee perioden te hebben
gesplitst, onderzoekt hij achtereenvolgens de vijf beschavingsfactoren : de
inwendig-politieke, de sociaal-economische, de kulturele, de godsdienstige, de
buitenlands-politieke. Deze schematisering, waardoor belangrijke feiten wel
eens op den achtergrond worden gedrongen, heeft van verscheidene zijden
kritiek uitgelokt. Men vergeet al te licht, dat de opzet van deze reeks niet
is, een concreet en volledig relaas van de voornaamste gebeurtenissen uit
het verleden te geven, maar een systematische uiteenzetting van de evolutie
der hele complexe beschaving in een bepaalde periode. Wat is er dan
logischer dan de vijf componenten van elke kultuur afzonderlijk te onderzoeken, hun ontwikkeling na te gaan, en hun kenmerken helder en scherp
uit te tekenen. De « petite histoire », alle anecdoten worden geweerd, en
het oog staat strak gericht op de grote op- en neergaande lijnen der
menselijke beschaving. Wie onder leiding van een goed professor aldus de
geschiedenis studeert, zal zeker een dieper inzicht krijgen niet alleen in
het groot menselijke drama, dat zich in den loop der tijden afspeelt, maar
ook in onze eigen twintigste-eeuwse beschaving. Voegen wij er nog aan
toe, dat deze handboeken « Magistra Vitae », niet in de eerste plaats
bedoeld zijn voor het Middelbaar Onderwijs al zullen ze den leraar
bij het geven van zijn geschiedenisonderricht uitstekende diensten bewijzen
maar voor het hoger onderwijs, waar de aandacht, althans in België,
vooral gaat naar de beschavingsgeschiedenis ; ook de intellectuelen, die
eens rustig willen nadenken over de ontwikkeling der kultuur van de Oudste
Tijden tot op onze dagen, vinden hier een waardevolle handleiding.
Ook J. Spillemaeckers splitst zijn boek in twee delen : de groei van de
Griekse beschaving (vóór 338 a.C.n.), en haar expansie en verval (na 338
a.C.n.), en ook hij behandelt telkens de vijf boven vermelde factoren. De
auteur is er in geslaagd het hoge peil te bereiken, waarop Prof. Lousse zelf
1. J. SPILLEMAECKERS, « Geschiedenis van de Griekse beschaving in de Oudheid » « Magistra Vitae » II, De Vlaamse . Drukkerij, Leuven ; Standaard-Boekhandel, Brussel,
1947, 191 blz.
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de reeks heeft aangevangen. Toch stellen wij ons de vraag of de auteur
niet te veel aan systematisatie heeft toegegeven. Zo bijv. aan de Griekse
kultuur en kunst in de vervalperiode (na 338) evenveel bladzijden wijden
als in de bloeiperiode, toen zij op het gebied van bouw- en beeldhouwkunst,
van letterkunde en welsprekendheid, van geschiedenis en philosophie
hoogtepunten bereikte, die zelden zijn geëvenaard en nooit overtroffen,
lijkt ons verkeerd. En dat de drie grote Griekse dramaturgen Aischulos,
Sophokles en Euripides het elk met twee regels moeten stellen in een
« geschiedenis van de beschaving », kan niet door den beugel. Kaders zijn
goed en uitstekend, vooral in het onderwijs, zolang zij maar geen dwangbuis
worden, dat het bruisende, steeds onlogische leven geweld aandoet.
Tevreden en voldaan leggen wij na lezing het grote boek van Humbert
Ligny « L'Occident médiéval » 1 ter zijde, wel bewust dat de Belgische
historiographie hier een werk van grote waarde heeft voortgebracht. Sereen
en objectief, met als enige leidraad de feiten zelf en niet een vooropgezette
stelling een thesis overzichtelijk en toch grondig, exponeert de auteur
het bewogen verleden van het Middeleeuwse Europa. Pirenne's studie
« L'Europe depuis les invasions jusqu'au XVIe siècle », waaraan me n
dadelijk denkt, heeft meer oog voor de economische evolutie van het
Westen, Ligny bestrijkt meer de politieke en diplomatieke geschiedenis,
en wijdt interessante hoofdstukken aan de kultuur en de instellingen ;
Pirenne doet neutraal aan
wat voor de Middeleeuwen een grondig tekort
is
Ligny heeft meer een christelijken kijk op die periode, ofschoon dit
o.i. nog niet genoeg tot uiting komt. Al zal de afwezigheid van kaarten en
genealogische tabellen de lezing enigszins bemoeilijken, toch munt dit
grootse boek zo uit door degelijkheid, objectiviteit en sereniteit, dat wij
het aan allen, welke de geschiedenis van de Lage Landen tot aan Karel V
in het raam van West-Europa willen nagaan, zeer aanbevelen.
Het nieuwe van de opzet kunnen wij reeds uit den dubbelen titel
aflezen. Enerzijds is het een geschiedenis van het hele Westen, vooral van
Frankrijk, Engeland en het Germaanse Keizerrijk, maar ook van het
Pausdom, Spanje, Italië en Centraal-Europa, in zover zij bij de politieke
en kulturele ontplooiing van West-Europa betrokken waren ; anderzijds
vestigt de auteur het centrum van zijn belangstelling op de Lage Landen
en verklaart hun inwendige ontwikkeling en hun buitenlandse politiek
door de interferenties met de omgevende staten. Het lijdt geen twijfel, dat
door deze confrontatie zowel het verleden der kleine maar sinds l ange
eeuwen belangrijke Nederlanden, als de geschiedenis van heel West Europa,
gecentreerd op deze « plaque tournante de l'Europe », veel aan duidelijkheid
winnen. En dit geldt niet enkel voor de politieke verhoudingen tussen de
verscheidene landen, maar ook voor de ontwikkeling van de feodaliteit en
het gemeentewezen, van de letterkunde en kunsten, voor de ganse kulturele
ontplooiing.
Wat eveneens aangenaam verrast is, dat de auteur met een ruime kijk
en innerlijk begrijpen de realiteit der Lage Landen in de Middeleeuwen
volgt. De Belgicistische geschiedschrijving, die reeds in de Middeleeuwen

.

-

1. Humbert LIGNY, « L'Occident médiéval. La Belgique et l'Europe ». — « Bibliothèque
historique », Editions Universitaires, Brussel, 1948, 543 blz, Fr. 255.
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bij de Duitsers op te wekken, en te zacht omdat het het Duitse Rijk met
zijn 60 millioen inwoners, zijn industrie en centralisatie, het middel schonk
om een tweeden oorlog voor te bereiden ; Hitler en het nazisme zijn
verantwoordelijk voor den tweeden wereldoorlog. Een gulden regel dér
historiographie zegt, dat pas na vele jaren, wanneer alle documenten
toegankelijk zijn en de passies zijn ingesluimerd, de geschiedenis kan
geschreven worden. P. Muller schrijft zelf : « Ces événements sont trop
proches de nous pour qu'on puisse se flatter de pénétrer leur lointaine et
secrète genèse ... L'avenir seul nous éclairera plus complètement... (p. 8-9) .
Hier kan men nog aan toevoegen, dat de diplomatieke geschiedenis, door
zich te beperken tot de onderhandelingen tussen de staatshoofden en de
diplomaten, eigenlijk tot de diepe drijfveren van het wereldgebeuren niet
doordringt : de machtsverschuivingen, de economische bloei of stagnatie,
de nationale sympathieën en antipathieën en zo meer, worden hoogstens
vermeld in dit soort historiographie. Zo is het bijv. duidelijk, dat het
Duitse Rijk van Keizer Willem II wegens zijn geweldig toenemende industrialisatie, moest uitzien naar koloniën of althans naar afzetgebieden ; zo
is het eveneens een feit, dat de Duitsers in 1932-33 door de grote economische crisis met zijn 5 a 6 millioen werklozen en door de dreigende communistische revolutie in de h an den van Hitler werden gedreven. Maar...
wij staan nog te dicht bij dit alles. Intussen brengt het boeiende boek van
P. Muller met zijn scherpe bewijsvoering en zijn eerste rangs documentatie
een eerste proeve van inzicht in dit werelddrama.

Deze reeks interessante boeken overschouwend, mogen wij besluiten, dat
de Belgische historiographie haar faam hooghoudt ; met grondige studiën
als die van P. de Moreau, Dr Luyckx en Dr Quicke, met meesterlijke
synthesen als die van dhr Ligny en P. Muller, beweegt zich onze geschiedschrijving op een hoog peil. Tevens zijn er twee strekkingen in de nationale
geschiedenis waar te nemen, welke, ofschoon niet nieuw, toch nog niet zo
op den voorgrond waren getreden : enerzijds, het grote woord van Pirenne
indachtig : « Il faut chercher le secret de notre histoire en dehors d'elle »
(Histoire de Belgique, I 5, 1929, p. XII) , zoeken de historici ons land
meer en meer te beschouwen als Europa's centrum, dat zelf sterk onder
den invloed staat der drie grote naburige naties, maar tevens een bemiddelende rol tussen hen speelt : de studies van Dr Luyckx, Dr Quicke en
dhr Ligny illustreren dit ; anderzijds gaat men ook in de francophone
geschiedschrijving het veld van het onderzoek uitbreiden tot de hele Lage
Landen, zoals wij bij de voo rn oemde auteurs en vooral bij de schrijvers
van « Deux mille ans d'histoire » hebben opgemerkt.
Dank zij hun wetenschappelijke traditie en dezen verruimden kijk op
eigen verleden, wonend in het hart zelf van Europa en vrij van het chauvinisme, waaraan de grote naties zo moeilijk ontkomen, zijn de Lagelandse
geschiedschrijvers beter dan wie ook ertoe in staat, een « definitieve »
geschiedenis te schrijven van het christelijk Westen, van de drager der
christelijk humanistische kultuur.

.

De derde Weg --- Federalisme
door Dr A. THOMAS

Il existe un chemin de crête, par oiu on échappe,

en les dominant, aux deux you f f yes o p posés.
Gustave THIBON
I. -- HET DILEMMA

Niet zonder bittere teleurstelling dringt thans algemeen het besef door,
dat de Wereldoorlogen I en II slechts episoden zijn geweest van een
gigantisch revolutionair proces dat nog ver van voltrokken is. Uit hun
grote weeën is niet de rustbrengende orde geboren waarop eenieder hoopte,
met name het economisch, sociaal en politiek stelsel, dat aan de eisen en
aan de mogelijkheden van het huidig ontwikkelingsstadium der mensheid
beantwoordt.
Men ontkomt moeilijk aan de indruk, dat het tot nog toe slechts voorbereidende operaties gold, die alleen tot gevolg hadden een uiterst gespannen
verhouding tussen materiële en tevens ideologische machtsconcentraties te
doen ontstaan, waarvan eens de alles overtreffende explosie nieuwe levensvormen zal brengen.
die, een der eersten, de
Sommige beweringen van Oswald Spengler
ondergang van het Avondland op wetenschappelijke gronden voorspelde
krijgen daarom werkelijk een prophetische klank : « De wereldoorlog »,
zo schreef hij in « Jahre der Entscheidung » (1933) is voor ons slechts de
eerste bliksem van een storm, die met al de kracht van het noodlot op
onze eeuw weegt. De vorm van de wereld zal totaal worden gewijzigd...
Wij zijn het tijdperk der grote oorlogen ingetreden. Het gaat om de
overgang van de XVIII-eeuwse wereld van afzonderlijke Staten naar het
Imperium Mundi ».
De Amerikaanse professor James Bu rnham verdedigt in 1945 ongeveer
die zelfde stelling in « The Struggle for the world » een boek waarin
hij herhaaldelijk beroep doet op het gezag van het cultuur-historisch
werk « A study of History » van de bekende Britse geleerde A. J. Toynbee.
Volgens Burnham is Wereldoorlog III overigens reeds begonnen, op een
beperkte schaal natuurlijk. Hij wijst daarbij o.m. op de krijgsverrichtingen
in China, in Griekenland en in het Midden-Oosten, en op wat heden
« de koude oorlog » wordt genoemd. Zijn visie op de huidige wereldsituatie
is onmeedogend en eenvoudig als een dilemma. Men staat vóór de
keuze : ofwel een democratische wereldorde onder Amerikaanse leiding
ofwel een Wereldunie van Socialistische Sovjetrepublieken.
Dit is ook de overtuiging van de Sovjets
met dien verstande dat
zij de oplossing van het dilemma in hun voordeel als een historisch
onvermijdelijke uitkomst beschouwen. Wonder genoeg
en dit pleit ten
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gunste van zijn objectiviteit
acht Burnham de overwinning van Amerika,
gezien de politieke onmondigheid en het onstandvastig optreden, « the
policy of vacillation », van het mateloze continent helemaal niet zeker.
Zelden werd van zoveel verschillende zijden een zo verregaande overeenstemming over de waarschijnlijke ontwikkelingsgang van de geschiedenis
bereikt.
^

Er bestaan menigvuldige feitelijke aanwijzingen, die deze bespiegelingen
schijnen te bevestigen.
In het raam van een nieuw vijfjarenplan worden al de economische
krachten van de Sovjet Unie gericht op het herstel en de ontwikkeling
van de zware industrie, ondanks de nijpende behoef ten aan consumptiegoederen. Bij iedere officiële gelegenheid wordt van hoger hand gewezen
op de noodzakelijkheid de macht van het Rode Leger zo hoog mogelijk
op te voeren. Reeds doen geruchten de ronde als zou het over de nieuwste
vernietigingsmiddelen beschikken. Het lijdt geen twijfel, dat alles daartoe
in het werk wordt gesteld. De vraag is echter of de Sovjets reeds in staat
zijn de productie op grote schaal van atoombommen, wat zeer hoge
technische eisen stelt, te organiseren.
Op politiek gebied kent de Sovjet-Unie evenmin rust. Als een vloed
vult het communisme ieder politiek vacuum, overstroomt al de toegankelijke
randgebieden, dringt door elke spleet, ondermijnt systematisch al wat
nog weerstand biedt. De greep op de Oost-Europese staten wordt steeds
steviger, de infiltratie in de Midden-Oost-gebieden wordt gestadig voortgezet, het materieel herstel van West-Europa wordt met alle middelen
tegengewerkt.
De stoutste actie wordt momenteel in Griekenland gevoerd, niet zo
zeer wegens haar omvang, als wegens haar terugslag op de RussischAmerikaanse betrekkingen. Tot nog toe immers werd de militaire afbakening
van de Sovjet-Russische en Westerse invloedzones, waarover te Teheran
en te Yalta een akkoord werd bereikt, geëerbiedigd. Door het erkennen
van de Griekse rebellen-regering Markos, of door haar
dank zij de
medewerking van satellietstaten
de middelen te verschaffen zich op te
dringen, zou de Sovjet-leiding de nog steeds intact gebleven Big-Twoverhouding aantasten.
De reactie van Washington in deze kwestie is daarom ongewoon scherp
geweest. Belgrado en Sofia werden plechtig gewaarschuwd, dat het erkennen
van de Markos-groep ernstige verwikkelingen met zich zou brengen. Om
deze waarschuwing kracht bij te zetten kruisen thans enkele eenheden
van de Amerikaanse vloot, goed uitgerust met manschappen, tanks en
vliegtuigen in de Middellandse zee. Deze vlottende krijgsmacht zou in
staat zijn, indien het moest, om Belgrado en Sofia zomede de verbindingslijnen in Noord-Griekenland te beheersen, en zelfs om een spectaculaire
landing uit te voeren die zou bewijzen hoezeer het Amerika ditmaal ernst is. 1
Veel meer indrukwekkend dan dit vanwege de U.S.A. reeds ongewoon
1. Vgl. in dit verband het eindverslag van Generaal Eisenho we r, hoofd van de Amerikaanse
legerstaf, bij het neerleggen van zijn ambt.

DE DERDE WEG --- FEDERALISME

753

teken van doorzettingsvermogen, is de reusachtige inspanning die het land
besloten schijnt zich te getroosten om de Sovjet-expansie in bedwang te
houden. Het groots opgevatte « European Recovery Program » van Marshall
schijnt weldra zijn niet minder ruim ontworpen militaire aanvulling te
zullen krijgen. Volgens de aanbevelingen van Thomas Finletter, voorzitter
van de Air Policy Commission, gaat het om niets minder dan om het
organiseren van een luchtwapen dat bij machte is om v an uit verwijderde
bases een volgehouden aanval op de industriële centra van de Sovjet-Unie
uit te voeren. De bouw van deze macht zou ongeveer 24 milliard dollar
kosten, buiten de thans gebruikelijke uitgaven voor leger, vloot en luchtvaart. De gezamenlijke militaire uitgaven voor de periode die reikt van
1948 tot 1952 zouden in totaal een bedrag van 75 milliard overschrijden.
De organisatie van een « long range »-luchtmacht is volgens Amerika het
enige middel om zulk een machtsevenwicht tot stand te brengen, dat een
directe en grootscheepse actie van het Rode Leger kan voorkomen.
Terloops zij opgemerkt, dat deze nieuwe militaire politiek de strategische
betekenis van de randgebieden der Sovjet-sfeer en namelijk van WestEuropa sterk vermindert en hun eventuele functie van bruggenhoofd,
vliegdekschip of slagveld grotendeels uitschakelt, wat bewuste randgebieden
in de mogelijkheid stelt zich hoofdzakelijk aan hun taak van economisch
herstel te wijden.
Het terug in gebruik nemen « voor commerciële doeleinden » van luchtbases in Noord-Afrika moet ongetwijfeld in verband met het nieuw militair
programma van de States worden gezien.
Men kan natuurlijk de mening delen van hen, die beweren dat het
bestendig bereid zijn tot oorlog, ver van de oorlogskansen te verhogen,
integendeel het beste middel is om, in de gegeven omstandigheden, de
waarschijnlijkheid er van zoveel mogelijk te verminderen. Dit is alleen
een omschrijving van het bekende « Si vis pacem para bellum ». Maar de
geschiedenis biedt tot nog toe weinig voorbeelden van een bewapeningswedloop, die uiteindelijk niet tot oorlog voerde.
II. -- DE NOOD AAN EEN DERDE WEG

Nochtans « kan het toekomstig geluk van de mensheid niet door geweld
worden verzekerd ». Deze woorden door F. D. Roosevelt op de vooravond
van het tweede wereldconflict uitgesproken, zijn nog steeds actueel. Want
de pijnlijkste zijde van de rivaliteit tussen de U.S.A. en de U.S.S.R. en
van de tragische ontknoping die zij in het verschiet stelt, is wel dat ze
niet noodzakelijk, noch zelfs waarschijnlijk tot de oplossing van de heersende politiek-maatschappelijke crisis leiden zal. Afgezien immers van de
onrustwekkende vraag, wat er nadien van de huidige beschavingsvormen
nog zal overblijven, is daar het feit dat de universele toepassing geen
van beide stelsels, die bewuste machten vertegenwoordigen, ten volle
bevrediging kan schenken.
Niemand toch kan er over twijfelen, dat het meerendeel der mensen
zullen weigeren hun geestelijke vrijheid en hun persoonlijke waardigheid
op te offeren aan een regime, dat zich ten doel stelde « niet de vervanging
van een groep uitbuiters door een andere groep uitbuiters doch de ver-
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nietiging van iedere vorm van uitbuiting van de ene mens door de andere
en de organisatie van een nieuwe, klasseloze maatschappij » 1, doch daarin
slechts zeer gedeeltelijk sl aagde.
Niemand zal evenmin loochenen, dat de Westerse democratie
alhoewel
in meerdere opzichten boven de Oosterse verkieselijk
zwakheden en
misbruiken (economische instabiliteit, sociale wantoestanden, cultureel
verval) vertoont die alleen door een grondige hernieuwing kunnen worden
verholpen. « Wie een paar uur de Amerikaanse radio beluistert, aldus
Burnham zelf, kan niet anders dan huiveren bij de gedachte, dat de
Amerikanisatie van de wereld de prijs is van het overleven ». De heerschappij van de massa-mens is tenslotte niet veel aantrekkelijker dan de
dictatuur van het proletariaat.
Er bestaat een derde zekerheid, namelijk dat er buiten het Oosters
collectivisme en het Westers individualisme
of, indien men verkiest,
buiten communisme en kapitalisme
nog andere sociale, economische en
politieke vormen denkbaar zijn. De nood aan een derde, hoger liggende
weg, die de wereld over het beklemmend dilemma « Oost of West » zou
heen helpen door de inderdaad moeilijke
maar waarom onmogelijke ?
synthese te verwezenlijken van geestelijke en politieke vrijheid eensdeels
en economische orde en sociale rechtvaardigheid anderdeels, wordt in de
huidige omstandigheden ongewoon dringend.
De gedachte is niet nieuw. Ze kiemde, haast vanzelfsprekend, in het
Avondland, dat op de grens ligt van twee werelden waarvan het wél de
sterke zuigkracht ondervindt, maar waardoor het zich niet lijdelijk wil
laten opnemen, omdat het beste wat het in zich heeft daartegen in
opstand komt.
Zo grijpt thans het continent, dat het zwaarste onder de huidige algemene
crisis gebukt gaat, instinktmatig terug naar de verzoenende leer bij uitstek,
waarvan de miskenning in het politiek en maatschappelijk leven de bron
is geweest van alle onheil. Er valt inderdaad een heropstanding van de
krachten van het Christendom waar te nemen. Misschien is de Russische
roep om sociale rechtvaardigheid en menselijke broederliefde, die aanvankelijk aan de Rode Revolutie ten grondslag heeft gelegen, daaraan
niet geheel vreemd. Zeker heeft de ontgoocheling, die de zegevierende
revolutie juist op dit gebied bracht, daartoe veel bijgedragen. Er steekt
meer dan één korrel waarheid in André Gide's bewering : « Le flanchage
du communisme restitue au christianisme sa portée révolutionnaire » en
in de mening van Prof. E. H. Carr, dat « de huidige Westerse ideologie
van « de gewone man » ongetwijfeld teruggaat op het Christendom ».
Maar het Christendom wijst alleen de richting a an. Het bewaart de
sleutel tot gezonde en billijke politieke en sociale verhoudingen. Zijn taak
is niet concrete, pasklare oplossingen aan te bieden. Het derde stelsel,
waaraan onze tijd behoefte heeft, moet kristalliseren rond een centrale
krachtsidee, rijk en vruchtbaar genoeg om de veelzijdige hernieuwing der
maatschappelijke instellingen te inspireren en dynamisch genoeg om de
uitstraling van het communisme actief te bestrijden.
Aan die voorwaarden nu schijnt het federalisme te beantwoorden. Reeds
.

.

1. Stalin bij de 10e verjaring der Oktoberrevolutie.
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schaarde zich een schitterende rei van denkers en staatslieden van diverse
politieke overtuigingen rond deze idee, o.m. Prof. Fr. Schermerhorn en
J. Huizinga in Nederland ; van Zeeland en Marcel de Corte in België ;
Miss B. Ward, E. H. Carr en Harold Laski in Engeland ; André Siegfried,
Gustave Thibon en E. Herriot in Frankrijk ; G. de Reynold en W. Rëpke
in Zwitserland.
Wat is dan federalisme
III. -- DE FEDERALISTISCHE GEDACHTE i

Wijl de federalistische idee minder van logische dan van dialectische
aard is en niet zo zeer tot het rationeel dan wel tot het organisch type
behoort, is zij zeer moeilijk te definiëren. G. de Reynold omschreef het
federalisme als zijnde « een politieke vorm waarbij meerdere staten, een
gedeelte van hun souvereiniteit opgeven en een hogere centrale macht
erkennen teneinde hun onafhankelijkheid te handhaven en hun gezamenlijke belangen te bevorderen ». Doch deze bepaling is te eng : het federalisme
streeft niet alleen een nieuwe politieke inrichting, maar ook nieuwe sociale,
economische structuren na. Van nature synthetisch beoogt het op elk
gebied associatie en verzoening van onderscheiden belangen, die weliswaar
geëerbiedigd worden, doch ondergeschikt blijven aan een hoger beginsel
of aan een hoger belang dat vrijwillig en algemeen aanvaard wordt.
Vandaar volgende principes, die wellicht beter dan een algemene definitie
de inhoud van de gedachte weergeven.
1. Het negeren van de volstrekte hegemonie van één lid of van een
fractie van een sociale of politieke groep, wat ieder politiek imperialisme
en iedere klasse-dictatuur uitsluit.
2. Het verkiezen van complexe en compromis-oplossingen boven strakke,
systematische regelingen, die niet overeen te brengen zijn met de rijke
verscheidenheid van het maatschappelijk leven.
3. Het eerbiedigen van de minderheid en in 't algemeen van de menselijke persoon, die een onvervangbare en een onschendbare waarde vertegenwoordigt.
4. Het vrijwaren en het beschermen van de eigen aard van al de leden
van een gemeenschap of een associatie. 2.
5. Het oplossen van alle vraagstukken op de technisch-gewenste schaal :
lokaal of regionaal als het past, boven-nationaal indien het moet.
De doelstellingen van het federalisme kunnen in drie woorden worden
samengevat : Vrijheid, Welvaart en Vrede.
Vrijheid, d.i. de vrije ontplooïing van mensen en volkeren door de vernietiging van iedere vorm v an totalitarisme, de ontwikkeling van het
individueel verantwoordelijkheidsbesef, de opbloei van het familie- en van
het bedrijfsleven, de organisatie van boven-nationale groeperingen.
Welvaart, door het bestrijden van étatisme en bureaucratie, het geleidelijk
opheffen van de belemmeringen die de economische expansie hinderen,
het vrije verkeer van werkkrachten en goederen, het organiseren van de
1. Er bestaat een overvloedige federalistische literatuur. In het raam van deze bijdrage
kan alleen een poging gewaagd worden om het begrip « federalisme » bondig te omschrijven.
2. Vgl. Denis de ROUGEMONT, L'attitude fédéraliste, in : Revue Economique et Sociale,

Oktober 1947 (Lausanne).

756

DE DERDE WEG - FEDERALISME

productie op een schaal en volgens normen, die economisch het hoogste
rendement en sociaal de vrijheid samen met de « organische solidariteit »
waarborgen.
Vrede, door het nastreven van een politiek van internationale solidariteit
op alle gebieden der menselijke bedrijvigheid, het verzaken aan de volstrekte souvereiniteit, het vrijwillig aanvaarden van een federaal gezag,
de geleidelijke uitbouw van regionale federaties die hun bekroning moeten
vinden in een universele orde, geleid, niet door een dictatoriale superstaat,
maar door een boven-nationale instelling waarvan het gezag vrijwillig zou
erkend worden. 1
IV. -- NAAR VERWEZENLIJKING

De gedachte van het federalisme wordt in geheel West-Europa in brede
kringen verspreid. De « Union Européenne des Fédéralistes » die in 1947
tot stand kwam, groepeert niet minder dan 40 bewegingen. Het Federalistisch congres, dat in Augustus 1947 te Montreux gehouden werd, telde
200 afgevaardigden. Zestien landen waren vertegenwoordigd. In Mei 1948
wordt een congres gehouden te Den Haag waaraan al de representatieve
krachten van West-Europa zouden deelnemen.
Maar, « wanneer men zoekt naar een politieke theorie, die op een bepaald
ogenblik bruikbaar moet zijn aldus Bertrand Russell komt het er
niet op aan een utopie uit te vinden, maar de beste richting voor die
beweging te ontdekken ».

1. Benelux, de eerste kern.
Die richting wijst Benelux aan. Men kan niet zeggen, dat het experiment,
door drie kleine Europese staten aangedurfd en door de wereld met bewondering en sympathie gevolgd, zonder schokken verloopt : er blijven grote
moeilijkheden te overwinnen en er moeten offers worden gebracht. Maar
de douane-overeenkomst België-Nederland-Luxemburg is sinds 1 Januari
1948 een feit. En hoewel veel laat vermoeden, dat het volgend stadium,
met name de economische unie, nog niet zodra zal worden bereikt, toch
worden de banden onder de betrokken landen op velerlei gebieden nauwer
toegehaald en groeit geleidelijk de toenadering.
Is het dan een te gewaagde speculatie om te hopen
zoals Professor
Schermerhorn het uitdrukt
« dat de kristallisatie in de rest van Europa,
van een Lage-Landen-kern uit gezien moet worden, als het begin van de
wording van een Europese deelfederatie, d.w.z. als bijdrage tot de
federatieve vereniging van Europa ? Is het zo onmogelijk te geloven in een
samenwerking van een aantal dergelijke grotere eenheden in een Europees
verband, aldus een federatieve opbouw van Europa in de hand werkend ?
Ziet men in deze richting, dan mag onze economische politiek niet leiden
tot een nieuwe autarkie, doch dient zij het perspectief te hebben om op
de duur te leiden tot de mogelijkheid van één Europees verkeersnet, één
Europees havenschap en wellicht één Europese munt. » 2
1. Vgl. R. SILVA, Résumé des grands themes qui se dédagent des travaux du Congres
de Montreux (1947) .
2. Prof. Ir. W. SCHERMERHORN in « De positie van de Lage Landen aan de zee ».
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2. Europese coöperatie in het raam van E.R.P.
Die tendens beantwoordt volkomen aan het verlangen van de U.S.A.
De uitvoering en het slagen van het European Recovery Program hangt
immers vooral af van de constructieve samenwerking onder de begunstigde
natiën en in 't bijzonder van de integratie der Europese economie. Marshall
zelf heeft dit steeds beklemtoond.
Einde September 1947, in hun eerste verslag als antwoord op het aanbod
van Marshall opgemaakt, verklaarden de zestien deelnemende landen zich
bereid om hun economische inspanning zo hoog mogelijk op te drijven en
elkaar te helpen door de geleidelijke afschaffing van importbeperkingen,
de uitbreiding der betalingsakkoorden en het transfereren van arbeidskrachten. De studie van een Europese tolunie werd onmiddellijk aangevat.
De Franse regering nodigde al de Europese regeringen uit om besprek gingen
aan te knopen met het oog op het organiseren van tolunies in alle ge rallen
waar die economisch mogelijk zouden blijken.
Reeds gaf de Italiaanse regering daaraan gevolg. Een verslag over een
projekt in die zin werd in Januari 1948 door de bevoegde ministers ondertekend. Graaf Sforza laat geen gelegenheid voorbij gaan om op de wenselijkheid van een tolunie te wijzen, die tot de Benelux-landen zou worden
uitgebreid. Bidault kondigde op 14 Februari 1948 in de Nationale Vergadering de aanstaande economische conferentie aan, die te Rome moet
plaats grijpen en waaraan Benelux, Groot Brittannië, Italië en Frankrijk
zouden deelnemen.
3. Koerswijziging in de Britse politiek : het Bevin-plan.
Nochtans had Engeland lang geaarzeld vooraleer stelling te kiezen. Het
scheen zich af te vragen of de Britse belangen wel degelijk door een
« Marshall-Europa » zouden worden gediend. De historische rede van Bevin
op 22 Januari 1948 luidt in dit opzicht een beslissende kentering in. Na de
mislukking van de Londense Conferentie der Grote Vier en t.o.v. de gestadige consolidatie van Rusland's positie in Oost-Europa, trekt Engeland
de les uit de feiten en aanvaardt het principe van een Westelijke Unie.
Bevin stelde voor besprekingen te voeren over een verdrag van bondgenootschap en vriendschap tussen Frankrijk en Engeland enerzijds en
de Benelux-landen anderzijds. « Maar dit is slechts de ke rn van de Westelijke
Unie. Wij moeten verder gaan en niet alleen de overzeese gebiedsdelen
van de West-Europese landen in Afrika en het Verre Oosten in deze nieuwe
broederschap betrekken, maar ook een aantal andere historische leden van
de Europese gemeenschap, in het bijzonder Italië ; wij moeten een morele
en materiële kracht bij elkaar brengen, die in staat is respect in te
boezemen. Wij hier in Engeland kunnen ons niet meer los maken uit
Europa en wij zullen ons door geen dreigementen, propaganda of vijfde
colonnewerk laten weerhouden van ons streven al die Europese volkeren te
verenigen, die bereid zijn de handen in elkaar te slaan. » 1
De nieuwe richting die de Britse Buitenlandse politiek aldus heeft
opent vooruitzichten,
want het gaat om niets minder !
ingeslagen
1. Vertaling van de Nieuwe Rotterdamse Courant.
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al te enge politieke opvattingen zou komen te staan. In dit opzicht is het
Anglo-Frans verdrag van Duinkerken een weinig belovend precedent. 1
Ten slotte moet worden vastgesteld, dat in het raam van het Marshallplan zelf het zo zeer gewenste plurilaterale betalingssysteem, paradox aal
genoeg, aanzienlijk wordt ingeperkt. Door sommige Amerikaanse kringen
wordt inderdaad druk uitgeoefend om de toegestane credieten vooral, zo
niet uitsluitend, voor de betaling van Amerikaanse export aan te wenden.
Het spreekt van zelf, dat de specifieke Europese belangen daardoor in
het gedrang zouden worden gebracht.
De complexiteit der practische problemen waarop Bevin zinspeelde is
daarmee voldoende geïllustreerd.
S. Federalisme Oost en West.
Wanneer men nu een parallel maakt tussen de moeizame pogingen in
het Westen ondernomen om internationale samenwerking te bevorderen
en de met vaste hand geleide economische integratie in het Oosten, dan
kan men niet anders dan pijnlijk getroffen zijn door de voorsprong, die
het Molotov-plan reeds op het Marshall-plan genomen heeft. Onder de
sterke en doelbewuste drukking van de Sovjet-Unie werden in Oost-Europa
grondige economische en sociale hervormingen doorgevoerd, gecoördineerde
productieplannen uitgewerkt (o.m. tussen Polen en Tsjecho-Slowakije) en
belangrijke tolunies afgesloten (nl. tussen Bulgarije en Zuid-Slavië) . Ware
het niet dat de vrijheid van personen, minderheden en volkeren een essentieel bestanddeel vormt van een federatie in de ware betekenis van het
woord, dan zou men terecht mogen beweren, dat de Oost-Europese federatie
nagenoeg een voldongen feit is. De vraag is of West-Europa bekwaam en
bereid zal zijn om zich vrijwillig dezelfde inspanningen en dezelfde offers
te getroosten als Oost-Europa dit deed « met den stok achter de deur ».
Het geldt hier werkelijk « a challenge » een uitdaging, waarnaar de
werkelijke waarde van het Westen zal worden gemeten, en een « test »
waarvan de gevolgen onberekenbaar zijn.
Men is geneigd zich af te vragen of het Westen zich van de ernst van
de toestand voldoende bewust is en of het nog over voldoende morele en
physische veerkracht beschikt om de handschoen op te nemen. Het lijdt
geen twijfel, dat het zich in een veel gunstiger positie dan Oost-Europa
bevindt, namelijk op gebied van industriële uitrusting, van economische
hulpbronnen en van geschoolde arbeidskrachten. Maar de reële praestaties,
de wil tot werken, de doelbewuste krachtdadigheid van de leidende instanties in landen als Frankrijk, Italië en zelfs Engeland kunnen nauwelijks
de vergelijking doorstaan met de gelijkaardige wederoplevingsfactoren in
landen als Polen, Tsjecho-Slowakije en Zuid-Slavië. Daarom blijven conferenties, akkoorden en tolunies doelloos, zolang ze niet gepaard gaan met
de nodige economische inspanning en met de sociale sanering die alleen
aan een federale organisatie werkelijke en duurzame waarde kunnen
schenken.
.

1. De Conferentie der vijf Westerse landen, die haar werkzaa mh eden te Brussel op 4
Maart 1948 aanving, schijnt aan te sturen op een overeenkomst in de aard van het
interamerikaans verdrag van Rio de Janeiro (Sept. 1947) .
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Hoe groot ook de gevraagde offers mogen zijn, het te bereiken doel
wettigt de inspanning ruimschoots.
Een verenigd Europa, ja alleen reeds een West-Europese Unie die WestDuitsland zou omvatten, politiek onafhankelijk, militair georganiseerd,
economisch en sociaal ingericht volgens eigen, specifiek federale, normen
zou een morele en materiële « derde macht » vertegenwoordigen, waarvan
de uitstraling het politieke wereldbeeld grondig genoeg zou wijzigen, opdat
het huidig tij, dat voert naar een waarschijnlijk derde wereldconflict, in
de richting van een mogelijke vrede gekeerd worde.
Dit is geen ijdele droom : het is de overtuiging van de gezagrijkste
real-politici van deze tijd. « Indien geheel West-Europa zich organiseert
aldus Staatssecretaris Marshall op 13 Februari 1948
ben ik er van
overtuigd, dat de Russische bewindslieden het met ons over de bepalingen
van een vredesverdrag zullen eens worden ». Van zijn kant meent Churchill
dat, indien er met de Sovjets niet valt te redeneren, niettemin met hen
op realistische basis kan worden onderhandeld : « Zij zullen een regeling
op dergelijke basis getroffen eerbiedigen zo lang zulks hun belangen
dient
en dit kan soms zeer lang zijn ».
In aansluiting met de verklaring van Churchill, begin Februari afgelegd,
weegt W. Lippmann in de New York Herald Tribune (5 Februari 1948)
de kansen af van zulke oplossing. Hij acht daartoe de vervulling van
volgende voorwaarden noodzakelijk : Vooreerst het herstel van het Amerikaans-Russisch machtsevenwicht door de uitbouw van een machtige luchtvloot ; vervolgens het aanwenden van het European Recovery Program
als een actief instrument voor het verwezenlijken van een Europese Unie,
eerst tot het Westen beperkt, doch waar de Oost-Europese staten later
zouden kunnen bij aansluiten. « De federatie moet niet noodzakelijk
voltrokken zijn, maar de kern van die federatie moet bestaan en WestDuitsland omvatten. Daardoor alleen reeds zou de afhankelijkheid van
de Oost-Europese staten t.o.v. Rusland verminderen en zouden de banden
tussen Oost- en West-Europa nauwer worden toegehaald. En dan zou een
overeenkomst met de U.S.S.R. mogelijk worden ».

Er is van Europa gezegd, dat de tweede wereldoorlog aan zijn historische
zending definitief een einde heeft gesteld. Het lijdt geen twijfel dat de
machtscentra verplaatst zijn. Maar Europa beschikt thans nog over de
middelen om, door zich zelf te redden de wereld te behoeden voor een nieuwe
ramp, die niet zozeer zou uitgelokt worden door tegenstrijdige materiële
belangen dan wel door onverzoenlijke ideologische standpunten. Door een
derde, hoger liggende weg aan te wijzen en zelf te bewandelen, zou het
een historische taak vervullen, die in betekenis alles wat het voorheen heeft
volbracht, ver overtreft.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

De kans, dat het plan-Marshall tot redding van West-Europa te laat
zal komen, is aanzienlijk verminderd nu de senaatscommissie voor buitenlandse aangelegenheden de hoofdlijnen van het plan heeft goedgekeurd.
De commissie heeft weliswaar de 6.8 milliard voor de periode van i April
1948 - 30 Juni 1949 tot 5.3 milliard verlaagd, maar tevens deze termijn
met 3 maanden verminderd. Dit gewijzigd voorstel moet nog in de Senaat
en het Huis van Afgevaardigden behandeld worden. De langdurige debatten
in de commissie hebben de bespreking echter uitgeput en naar alle waarschijnlijkheid zal in Maart nog de eindbeslissing vallen, zodat het overbruggingsgeld, dat door de Nederlandse regering aangevraagd werd, niet
meer nodig zal zijn.
Ook politiek gesproken is het de hoogste tijd, dat het economisch verzwakte Europa op de been wordt gebracht. Want de Sovjet-Unie ontwikkelt
een activiteit, die naar alle kanten om zich heen grijpt. Zij heeft geprotesteerd tegen het gebruik van een vliegveld te Mellaha (Afrika) door de
Amerikanen, tegen het bezoek van Amerikaanse schepen aan Italiaanse
havens, tegen het toezicht van Amerika op het verkeer in de Gele en
Japanse Zee en zelfs tegen de organisatie van Iranse strijdkrachten door
Amerikanen. Het meeste en vooral dit laatste heeft Marshall een opzettelijke
verdraaing van de waarheid genoemd. Maar Moskou beperkt zich niet
tot protesten. Tot Turkije, vanwaar de Russische gezant sinds 1945 teruggeroepen is, is de verhouding zodanig, dat deze laatste mogendheid uit
zelfrespect tot eenzelfde onvriendelijke daad is overgegaan. In Griekenland
ontvangen de benden van Markos regelmatig steun om aldus het Griekse
volk in ellende te storten en het vatbaar te maken voor politieke agitatie.
Waarschuwend heeft Truman gezegd : « Indien de bedreiging van de
guerilla's door hulp van buiten af zou toenemen, zal er een nieuwe situatie
ontstaan, welke in het licht van de dan heersende omstandigheden zal
worden aangepakt ». In Albanië zijn een aantal katholieke bisschoppen
geëxecuteerd door de communisten en in België hebben zij, op last van
Moskou, een eerste poging, zoals die in Frankrijk en Italië reeds eerder
op touw was gezet, gewaagd om door gedeeltelijke ot desnoods totale
staking de orde en veiligheid te verstoren. Sinds de mislukking der Londense
conferentie door de Sovjet-tegenwerking, hebben de bezetters van WestDuitsland besloten, althans in hun zones, de chaos tegen te gaan. Engeland
en de Verenigde Staten hebben daarom een bizoniale organisatie in het
leven geroepen, wier taak het zal zijn de economische verhoudingen weer
op de been te brengen. Deze economische Raad bestaat voor de helft uit
52 leden, door de betreffende Landdagen aangewezen. Generaal Clay, het
hoofd der bezettende macht, heeft zich uitgelaten dat, wil de Duitse productie opgevoerd worden, de aansluiting van Frankrijk niet kan gemist
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worden. Hij was bereid welhaast iedere concessie te doen om Frankrijk
daartoe te bewegen. Moskou protesteerde ook hiertegen. Toen dit protest,
gelijk te verwachten was, vruchteloos bleef, heeft de Russische commandant
in de Oost-zone, generaal Sokolovsky, als tegenzet de economische commissie
in zijn gebied omgevormd tot een lichaam, dat in schijn democratisch, in
werkelijkheid de dictatuur zal uitoefenen. Zo wordt de splitsing tussen
West- en Oost-Duitsl and sterker geaccentueerd.
Naast deze « koude » oorlog is een papieren oorlog ontstaan, doordat
de Amerikaanse regering meedogenloos de in Duitsland gevonden documenten over de vriendschap Hitler-Stalin publiceert. Voorzover men het
vergeten zou zijn, wordt hier een schel licht geworpen op de diplomatieke
onderhandelingen in 1939 tussen deze twee gewetenloze staatslieden, die
met de verdeling van Polen als eerste doel ver strekkende plannen beraamden om Europa en de wereld onderling te verdelen. Later, in 1943, was
Stalin een even onbetrouwbare bondgenoot der geallieerden, toen hij er
over dacht een afzonderlijke vrede met Hitler te sluiten. Tekenend is,
dat Roosevelt, anders dan Churchill, zoveel sympathie voor deze dictator
kon opbrengen.
Intussen heeft Stalin opnieuw zijn slag geslagen. Na de vorming van
de satellietstaten Polen, Yougo-Slavië, Bulgarije, Hongarije en Roemenië
was Ts jecho-Slowakije aan de beurt. Ook hier is de bevolking misleid
door het aanvankelijk gematigd optreden der communisten. Enige maanden
geleden verklaarde een Tsjechisch geestelijke, dat de samenwerking met de
communisten uitstekend verliep. Zij waren niet tegen de godsdienst en
toonden eerbied voor de geestelijken. Men kon er van op aan, dat TsjechoSlowakije in de samenwerking der partijen een onderpand bezat voor de
binnenlandse vrede. Deze idylle is ruw verstoord. Naar aanleiding van
een bevel, dat alle niet-communisten van de hogere posten bij de veiligheidspolitie moesten verwijderd worden, belegde de communistische ministerpresident, Gottwald, een ministerraad, waaraan alle niet-communistische
ministers, 12 in getal, weigerden deel te nemen. Zij namen dus hun ontslag.
Daarom werden zij voor « reactionnair » gescholden. De communistische
partij kwam in actie en gaf een communiqué uit, waarin zij bij de arbeiders
aandrong de regering Gottwald te steunen. De arbeidersklasse wordt
opgeroepen, om alle consequenties der volksdemocratie te verdedigen en
daartoe alle maatregelen te nemen, nodig voor het handhaven van orde en
rust in de staat. Husak, voorzitter van de Slowaakse beheerraad, ook een
communist, stelde de eis, dat de democratische leden er van zich ook
zouden terugtrekken, omdat het « wettelijk ondenkbaar is, dat de democratische partij, die in de oppositie gegaan is, in Slowakije uitvoerende
macht zou hebben ». Verder verklaarde hij : « Wij zijn niet meer een
bourgeois-republiek, doch een volksrepubliek », en deed een beroep op de
vertegenwoordigers van alle verzetsbewegingen, op alle arbeiders « opdat
wij definitief de fundamenten van de republiek kunnen leggen ».
Een plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken van het Kremlin,
Zorin, is in Praag aangekomen om achter de schermen de leiding van de
staatsgreep te nemen. Bij huiszoekingen werden, volgens het bekende
recept, schriftelijke bewijzen voor een « reactionnair » complot ontdekt,
de bureaux . der oppositie-partijen werden bezet, hun kopstukken gevangen
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genomen en de passen ingetrokken, waardoor de vlucht over de grenzen
bemoeilijkt wordt. De president Benes, zelf een nationaal socialist, trachtte
door besprekingen en proclamaties de oude toestand te handhaven.
Vijf dagen lang heeft president Benes standgehouden bij zijn eis, dat
de grondwet zou blijven nageleefd en dat een nieuwe regering, volgens
democratische opvatting, niet anders zou worden samengesteld dan uit
de partijen van de vroegere regering. De socialisten lieten hem het eerst
in de steek en sloten zich bij de Jood Gottwald aan, waarna de andere
pa rtijen volgden. Zo kon de communist den president een lijst voorleggen
van 24 ministers, waaronder een priester, Ployhar, van de Volkspartij,
tn aan Benes schoot niets anders over dan van het nieuwe kabinet de eed
op de grondwet af te nemen. De nieuwe functionarissen beloofden « op
hun eer en naar hun geweten nauwgezet en onpartijdig zich te houden
aan de grondwet en overige wetten ». Veel vertrouwen heeft de wereld (en
Benes) niet in de nakoming van deze eed. Benes verklaarde, dat hij
gezwicht was om erger te voorkomen. Hij wenste « voor u en voor het
land, dat het allen geluk zal brengen ». Op alle terrein, pers, radio,
universiteit is de zuivering begonnen. De jeugd krijgt nieuwe leerboeken en
het portret van Stalin zal in alle scholen worden opgehangen. De aartsbisschop van Praag, Mgr. Beran, kon niet veel anders doen dan aanmanen
tot kalmte en handhaving van wet en orde en vroeg zich moedeloos af :
« Heeft het nog reden te spreken ? Een vallende lawine kan men niet
tegenhouden ». Men kan echter de vraag stellen, of die lawineval in het
geheel niet voorzien had kunnen worden ? Tsjecho-Slowakije was in Hitlers
hand een pistool naar het Oosten gericht, in Stalins hand is het pistool
op het hart van het Westen gericht.
De Drie Grote mogendheden hebben in een gemeenschappelijke verklaring de vestiging van een verkapte dictatuur van één partij onder het
mom van een regering van nationale unie, « onder gebruikmaking van zekere,
reeds elders beproefde methoden », rampzalig verklaard.
Zo is het ijzeren scherm nog meer westwaarts verplaatst en is Europa
kleiner geworden. « Het is niet onze schuld », merkte Bidault op, « dat
Europa tot zestien staten is teruggebracht. Een dergelijke inkrimping zullen
wij nooit goedkeuren, maar voorlopig moeten wij met de zestien landen
werken. » Van Finland zal men ook moeten afzien, omdat het, geprest tot
een militair verbond, deze uitnodiging niet botweg kan afslaan en dus
ook onder het Sovjet-juk door moet.
Het voorstel van Bevin, in Januari gedaan, om tot de vorming van een
West-Europese Unie te komen, is door Benelux met enige reserve ontvangen.
De Lage Landen zijn gegriefd, dat Frankrijk en Engeland te weinig belangstelling getoond hebben voor hetgeen de drie naburen van Duitsland daarover te berde hebben gebracht. Zij zijn bovendien van mening, dat een
eenvoudige aansluiting bij het pact van Duinkerken, dat slechts bedoelt
een agressie van Duitsland te voorkomen, in de veranderde omstandigheden
niet afdoende is. Spaak heeft dit verduidelijkt door te zeggen, dat het
verdrag van Duinkerken niet langer aan de behoeften van morgen voldoet,
en dat hij gaarne een ruimer verdrag zou zien, dat alle mogelijkheden van
gevaar en bedreiging dekt. Bovendien zou dit moeten aangevuld worden
met een militaire en economische overeenkomst. Deze krachtige taal schijnt
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de opposanten tegen het regeringsbeleid ten opzichte van Indonesië zich
niet weerhouden de koninklijke rede als een propaganda-middel van de
regering te betitelen en zich af te vragen, in hoeverre H. M. hier spontaan
of als spreekbuis van het ministerie was opgetreden. Dergelijke kwesties
in het openbaar te stellen, is onbetamelijk jegens het hoogste gezag. Daarom
heeft de minister-president in de Eerste Kamer de volle verantwoordelijkheid voor de rede van H. M. op zich genomen en de Kroon buiten discussie
verklaard. « Wie dit toch doet, speelt vals en tracht een wig te drijven
tussen Kroon en Kabinet. Zo iets is een uiting van verwording ».
Van andere aard is het pers-incident te New-York. De Aneta-correspondent zond van een persconferentie door de Commissie van Goede Diensten
toegestaan, een verslag, dat zacht gezegd, enige onvriendelijkheden tegen
de Nederlands-Indische regering lanceerde. Deze bracht onmiddellijk een
protest uit en vlak daarna kwam de verloochening van de Aneta-man, die
« onjuist en tendentieus » de uitlatingen van de Commissie had weergegeven.
Toen in de Veiligheidsraad het rapport van de C.G.D. werd toegelicht,
bracht het Australische lid, Kirby, toch enige dingen ter sprake, die een
gevaarlijke kant konden opgaan. Daartoe behoorde, dat de commissie de
tijd gekomen achtte, suggesties aan beide partijen te doen om haar te
helpen bij het bereiken van een politieke overeenkomst. Hierdoor zou
verandering komen in de methode, waarbij voorstellen alleen op verzoek
van beide partijen worden bekend gemaakt. De commissie zou meer initiatief
kunnen nemen dan in het verleden. Behendig heeft Mr. van Kleffens deze
suggestie de pas afgesneden door op te merken, « dat het de commissie
vrij staat in haar werkwijze enige variatie te brengen, maar dat zij niet
de bevoegdheid heeft om haar aard te veranderen en dat zij niets kan
doen wat van haar krachtens haar aard niet wordt verondersteld, dat
zij doen zal ». Hij hoopte, dat zijn gedachte ook die van Kirby was,
waarop deze bevestigend knikte. Diens landgenoot, Forsyth, was het met
dit knikje niet eens en vroeg voor de C.G.D. de bevoegdheid tot het doen
van positieve suggesties. De vertegenwoordiger van Canada stelde daarop
een resolutie voor, dat de Veiligheidsraad tevreden was over de ondertekening van het « Renville-accoord » en hoopte, dat de verdere onderhandelingen tot oplossing van het conflict zouden voeren. Maar Australië
wil aan deze resolutie vastknopen om aan de C.G.D. bevoegdheid te geven
zelf voorstellen te formuleren. De enige, die over het hele verloop der
Indonesische kwestie ontevreden was, over het gedrag der C.G.D., over
Nederland, over de consuls, was natuurlijk Gromyko.
Beide incidenten bewijzen echter, dat de C.G.D. niet zo onpartijdig
ingesteld is als men ons wil doen geloven. Wie zou denken, dat we er met
het « Renville-accoord » al zijn, zou zich schromelijk vergissen. De evacuering
van het Indonesische leger is, enigszins over de gestelde termijn heen, ten
einde gebracht. Ongeveer 29.000 man werden weggevoerd. Toch blijkt dat
het cease-fire-bevel nog niet over de hele linie effectief is geworden. Er
kan intussen een aanvang gemaakt worden met verdere besprekingen.
Kleffens noemde de onderwerpen op :
1. De verhouding tussen de interim-regering van de federatie.
2. Het ontwerpen van een constitutie voor de Ver. Staten van Indonesië.
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Want de Benelux-landen zullen deel nemen aan de Brits-Frans-Amerikaanse besprekingen inzake Duitsland. Dit is te danken aan de demarches
van de Heer Spaak bij de Minister van State Mac Neil (Engeland) en
van Baron Silvercruys, ambassadeur van België, te Washington. Slechts
stelt zich nog de vraag omtrent de procedure die bij het aanhoren van
de Kleine Drie zal gevolgd worden.
Naar gelang de weerbaarheid van Europa door het Marshall-plan
vordert, neemt het gekuip van de Belgische Communisten ook met de dag
toe. Deze laatsten willen klaarblijkelijk munt slaan uit de moeilijkheden,
die de regering ondervindt bij de overgang van een regime van reglementering naar een regime van vrije prijzenbepaling.
Omstreeks de 10 Februari braken, onder impuls van de B.C.P. wilde
stakingen uit onder de grensarbeiders en de mijnwerkers, alsook in de
Gaselco ; solidariteitsstakingen volgden over het gehele land en in verscheidene sectoren van het economisch leven, o.m. ook in de posterijen.
De communisten dachten klaarblijkelijk dat « de grote avond » was
aangebroken. Zij hadden echter geen rekening gehouden met de krachtdadige waarnemende minister voor arbeid en sociale voorzorg, Achilles
Van Acker, noch met de verbetenheid van de Premier, P. H. Spaak.
Beiden voelden zich sterk, omwille van de steun van de Christelijke en
van het meerendeel der i ode syndicaten, alsook van de twee grootste
partijen van het land.
De interpellatie van de Heer Lallemand, communistisch kamerlid,
op 17 Februari, bracht slechts het isolement van de B.C.P. in het licht,
die door elk der nationale partijen, met inbegrip van de Liberale, aan de
schandpaal werd gespijkerd. Het is wellicht de veroordeling over hen uitgesproken door Max Buset, voorzitter van de B.S.P., die hen het hardst
in de oren heeft geklonken : « In zoverre aan de stakingen niet een syndicaal,
maar een politiek en wild, dus onaanvaardb aa r karakter kleefde
aldus
dragen de Communisten er de verantwoordelijkheid en
de Heer Buset
de schuld van ; in zoverre gegronde verzuchtingen van de arbeiders er
mee gemoeid zijn, moet de vakbeweging er voor optreden, en zij mag daarbij
op onze steun, niet op onze inmenging rekenen. » (De Nieuwe Gids, van
de 19-2-1948).
De volgende dag was het ged aan met de stakingen, en de 2 Maart, op
het congres van het A.B.V.V., met de invloed van de Communisten in
de leiding van de rode syndicaten, zoals Max Buset het trouwens had
laten voorzien in zijn interpellatie...
Niet alleen wat betreft de internationale politiek vertoont de openbare
opinie en met haar de regeringen een neiging om te onpas te
reageren ! De rede van Jean Dupréel, substituut-auditeur-generaal, docent
aan de U.L.B., gewijd aan « l'Incivisme et sa Répression », is er een bewijs
te meer van : door een nabij verleden verblind, heeft hij geen oog voor de
actuele gevaren. De Kamerleden die de Minister voor justitie, de 12
Februari, op een bijeenkomst van de C.V.P. groep der tweede kamer ,
over de repressie geïnterpelleerd hebben, en de raadsheer Hanssens, die
dezelfde dag een lezing hield over de repressie, houden daarentegen de
ogen gericht op de toekomst. Zij beseffen dat een land dat leven wil, zijn
opeenvolgende vijanden niet mag totaliseren, doch toestanden moet scheppen
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waarin de eersten zich kunnen rehabiliteren, vooraleer de strijd met de
volgenden aan te binden.
In de komende maanden zullen wij zien of onze regeerders opgewassen
zijn voor de drievoudige taak van herstel der nationale cohaesie enerzijds,
en van beveiliging tegen de partij van de vreemde anderzijds. Mitsdien
zullen zij in staat zijn te bewijzen, dat een vrij democratisch regime ertoe
in staat is een oplossing te vinden voor de sociaal-economische en politieke
problemen van deze tijd.
2-3-1948

A.V.S.

Boekbespreking
GODSDIENST
GODSDIENST EN
EN ASCESE
Dr L.
Dr
L. H.
H. CORNELISSEN
CORNELISSEN O.P.,
O.P., GeGeloof zonder
Prediking.-— J.
J. J.
loof
zonder PredIking.
J.
Romen en
Romen
en Zonen,
Zonen, RoermondRoermondMaaseik, 1946,
1946, XI,
XI, 320
Maaseik,
320 blz.
blz.
Dit boek behoort
behoort tot het gebied
gebied. der
der
wetenschappelijketheologie
theologie en
en bewetenschappelijke
behandelt de
de kwestie
kwestie van het
handelt
het heil
heil derdergenen, die
die niet
niet tot
genen,
tot het
het geloof
geloof komen
komen
door de
de prediking
van de
door
prediking van
de ene
ene ware
ware
Kerk. Het
Het bevat
Kerk.
bevat een
een historisch
historisch deel
deel
(blz. 1-113)
(blz.
1-113), , dat
dat hetzelfde
hetzelfde domein
domein
bestrijkendals
als het
het boek
bestrijkend
boek van
van L.
L. CaCapéran Le Salut
Salut des
des Infidèles,
Infidèles, daarvan
toch verschilt
toch
verschilt door
door een
een meer
meer strikt
strikt
dogmatische oriëntatie,
oriëntatie, en een
dogmatische
een eigeneigenlijk leerstellig
lijk
leerstellig deel
deel (blz.
(blz.115-297)
115-297),,
dat gebouwd
dat
gebouwd is op
op de
derechtvaardirechtvaardigingsleer van het
het Concilie
Concilie van
van TrenTrente, geïnterpreteerd
geïnterpreteerd en
en aangevuld
aangevuld door
door
de leer van
de
van St.
St. Thomas
Thomas —
- waardoor
waardoor
het perspectief
het
perspectief der
dervoorgehoudene
voorgehoudene
leer bepaald
bepaald is aangegeven. De
De waarwaarde
de van
van het
het boek
boek is
is meer
meer gelegen
gelegen in
in
de analyse
de
analyse van
van sommige
sommige teksten
teksten der
der
scholastieke theologie
theologie en
en der
scholastieke
der ConConcilies
cilies dan
dan in
in de
de vernieuwing
vernieuwing der
der opoplossing.
E.V.
Jacques
Alles en Niets.
Jacques MARITAIN,
MARITAIN, Alles
Niets.
Het
Het Todo
Todo yy Nada
Nada van
van Joannes
Joannes
a
a Cruce.
Cruce. Vertaald
Vertaald door
door Gerard
Gerard
Debruyne,
Debruyne, pr.
pro --- G.
G. Vandeputte,
Vandeputte,
Oostvleteren,
Oostvleteren, 1946,
1946, 131
131 blz.
blz.
Dit
Dit boekje
boekje is
is de
deaangepaste
aangepaste ververtaling van
van het
het laatste
laatstehoofdstuk
hoofdstuk van
van
Maritain's
Distinguer pour
Maritain's werk
werk ««Distinguer
pour
unir,
unir, ou
ou les
les Degrés
Degrés du
du Savoir
Savoir ».
>. De
De
degelijkheid
en de
degelijkheid en
de vaste
vaste grondslag
grondslag
van
van de
de leer,
leer, welke
welke de
de Franse
Franse wijswijsgeer uiteenzet,
uiteenzet, verantwoorden
verantwoorden tentenvolle het
het nut
nut en
en de
deopportuniteit
opportuniteit van
van
deze
deze vertaling.
vertaling. De
De titel
titel isisontleend
ontleend
aan St.
St. Jan
Jan van
van het
het Kruis,
Kruis, de
de meesmeester in
in de
depractische
practische kennis
kennis van
van de
de
beschouwing.
Het leven heeft
heeft slechts
slechts
beschouwing. Het
één zin
zin:: zich
zich te
terichten
richten naar
naar de
de volvoltooiing
tooiing in
in de
de liefde
liefde en
en het
hettoppunt
toppunt
van
van de
de volmaaktheid
volmaaktheid bestaat
bestaat hierin:
hierin:
Aan geen schepsel aandacht schen-Aangeschpldten[ken,
[ken,

Aan
de Schepper
Schepper altijd
altijd denken.
denken.
Aan de
Ingekeerd
heel van
van binnen,
binnen,
Ingekeerd zijn,
zijn, heel
Zijn
beminde diep beminnen.
beminnen.
Zijn beminde
Een boek voor cultureel-hoogstaande
lezers.
de lezers.
A. Darquennes
ETUDES CARMELITAINES,
CARMELITAINES, Ma jole
joie
terrestre,
ou
done es-tu
es-tu 't? —
terrestre, o
ft donc
Desclée
De Brouwer,
Brouwer, Brussel,
Brussel,
Desclée De
1947,
blz.
1947, 380
380 blz.
Getrouw
de oorlog
oorlog ininGetrouw aan
aan de
de voor de
gezette traditie,
traditie, gaan
gaan de
de Etudes
Etudes CarCarmélitaines
voort, in elk
elk nummer
nummer hun
hun
mélitaines voort,
artikels
rond een
een bepaalde
bepaalde gedachte
gedachte
artikels rond
te groeperen.
groeperen. Ditmaal
Ditmaal komt,
in een
een
komt, in
lijvig
boekdeel van
bij de
de 400
400 blz.,
blz.,
lijvig boekdeel
van bij
het thema
thema van
van de
de christelijke
christelijke vreugvreugde
aan de
de beurt.
beurt.
de aan
Alleen
de eerste drie
drie titels van
van
Alleen van
van de
deze
bundel kan
zeggen, dat
dat ze
ze
deze bundel
kan men
men zeggen,
over de
de vreugde
vreugde handelen.
handelen. In
de
over
In de
laatste
drie is
is het
het verband
verband met
met het
het
laatste drie
thema losser
losser en
en vaak
vaak louter
louter extrinextrinthema
siek. Het artikel
artikel over
over de
de vreugde
vreugde van
van
siek.
Christus bevat
een paar
paar mooie
mooie bladbladChristus
bevat een
zijden. Het
diepst wellicht
wellicht wordt
wordt de
de
zijden.
Het diepst
problematiek van
vreugde bebeproblematiek
van de
de vreugde
handeld in
artikels van
van Marcel
Marcel de
de
handeld
in de artikels
Corte en
Régis Jolivet.
Jolivet. Maar
Maar het
het
Corte
en van Régis
overtuigend accent
het zuizuimeest overtuigend
accent en het
verst christelijk
christelijk getuigenis
getuigenis vinden
vinden
verst
we ongetwijfeld
ongetwijfeld in
het artikel
artikel van
van
in het
Massin, ««Le
Rire et
et lalaCroix
Croix»,
>,
Jean Massin,
Le Rire
geSChreven van
zijn ziekbed,
ziekbed, en
en
geschreven
van af zijn
de directe
directe oprechtheid
oprechtheid en
en de
de
waarvan de
bewogen hartstocht
hartstocht gunstig
gunstig afsteken
afsteken
bewogen
tegen de
de moeizame
moeizame analyses
analyses en
en de
de
tegen
al teteconventioneel-literaire
conventioneel-literaire bebevaak al
schouwingen van
van andere
andere medewermedewerschouwingen
kers. Dit artikel
artikel is
is het
het enige,
enige, dat
dat de
de
kers.
vergelijking kan
kan doorstaan
doorstaan met
met de
de
vergelijking
.klassieke
bladzijden uit
uit de
de christechristeklassieke bladzijden
vreugde-literatuur :: het
het FioretFioretlijke vreugde-literatuur
ti-verhaal over
over de
de volkomenheid
volkomenheid van
van
ti-verhaal
blijdschap, de
finale van
van ChesterChesterblijdschap,
de finale
ton's Orthodoxie
Orthodoxie en
en Kierkegaard's
Kierkegaard's
ton's
preek over
over de
de leliën
leliën des
des velds
velds en
en de
de
preek
vogelen des
des hemels.
hemels.
vogelen
Alles samen
samen een
een zeer
zeerlezenswaard
lezenswaard
Alles
boek, dat
dat door
dooradequater
adequater werkverwerkverboek,

770
770

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

deling, een groter
groter eenheid
eenheid in
in de
de ververdeling,
scheidenheid en
iets minder
minder ararscheidenheid
en een
een iets
tificiële literatuur-toon,
literatuur-toon, tot
een
tificiële
tot een
authentiek christelijk
christelijk vreugdemovreugdemoauthentiek
nument zou
zou zijn
zijn uitgegroeid.
uitgegroeid.
nument
Monden
L. Monden
Dr Mag.
Mag. L.
L. JANSSENS,
JANSSENS, God
God en de
de
Keurreeks nr
nr 36,
36, DaDaMensch. --- Keurreeks
Mensch.
vidsfonds Leuven,
Leuven, 1946,
1946, 202
202 blz.,
blz.,
vidsfonds
Fr. 40,
40, geb.,
geb.; Fr.
Fr. 58.
58.
ing., Fr.
ing.,
Wat ons
ons hier
hier geboden
geboden wordt,
wordt, is
is
Wat
minder dan
dan een
een kleine
kleine «« Summa
niets minder
theologica»» ten
gerieve van
van de
de ontonttheologica
ten gerieve
Bijna alle
alle theologische
theologische
wikkelde leek. Bijna
tractaten —
- met
met uitzondering
uitzondering van
van
tractaten
novissimis»» --- worden
worden er
er
de novissimis
het ««de
in verwerkt.
verwerkt. Zij
Zij hebben
hebben echter
·echteronder
onder
invloed van
van een
een sterk
sterkpersoonlijk
persoonlijk
invloed
religieus beleven
beleven een
een schifting
schifting ononreligieus
dergaan. Alleen
wezenlijke, de
de
dergaan.
Alleen het wezenlijke,
levende kern,
uit de
de bolbollevende
kern, losgemaakt uit
ster
van
schoolse disputen
disputen en
en ontontan schoolse
ster v
daan van
van alle
allenutteloze
nuttelozeeruditie,
eruditie,
daan
wordt ons in de
de eenvoud
eenvoud van
van een
een didiwordt
warm-menselijke en religieus
religieus
recte, warm-menselijke
recte,
bewogene taal
taal meegedeeld.
meegedeeld.
bewogene
Een der
der beste
besteoorspronkelijke
oorspronkelijke rereEen
ligieuze werken,
de laatste
laatste tijd
tijd
ligieuze
werken, die
die de
ten
onzent verschenen
verschenen;; een
een «ke
«kernrn
ten onzent
boek» in de volle zin van het woord,-boek»indvolezinahtword,
en
waar het
het Davidsfonds
Davidsfonds eer
eer van
van
en waar
haalt. Aanbevolen.
Aanbevolen.
L. Monden
Monden
L.
Dr B.
B. NAAYKENS
NAAYKENS M.S.C.,
M.S.C., Meester
Meester
wat moet
moet ik
Ikdoen
doen`I't Eenvoudige
Eenvoudige
over inwendig
inwendig
beschouwingen
beschouwingen over
leven,
deelen. --- J.
J. J.J.Romen
Romen
leven, 22 deelen.
en
Zonen,Roermond-Maaseik,
Roermond-Maaseik,
en Zonen,
en 189
189 blz.,
blz., vollinnen
vollinnen
1947,
1947, 177
177 en
band
70 per
per deel.
deel.
band Fr.
Fr. 70
Deze zeer mooi
mooi uitgegeven
uitgegeven deeltjes
deeltjes
brengen
niet veel
veeloorspronkeoorspronkebrengen wel
wel niet
lijks, maar
maar de
de verscheidenheid
verscheidenheid van
van de
de
inhoud
toch niet
niet overoverinhoud maakt
maakt hen
hen toch
vrome
bodig.
Integendeel. Zij
Zij zullen
zullen vrome
bodig. Integendeel.
zielen.
leiddraad bij
de
zielen. helpen
helpen als
als leiddraad
bij de
overweging,
de degelijke
degelijke leer
leer zal
zal
overweging, en
en de
een
voedsel zijn
zijn voor
voor de
de
een substantieel voedsel
biddende
biddende ziel.
A. Darquennes
P.
Hiër. RONGEN O.C.R. GesprekP. Hiër.
III. In de
ken met Christus.
Christus. Deel m.
Schaduw van
den Meester. Over
van den
de Naastenliefde. --- Het
Het SpecSpectrum,
Utrecht, 1947,
1947, 237
237 blz.
blz.
trum, Utrecht,
Wie de rijen
aanvullen van het
rijen wil aanvullen

leger
leger van
van onbekende
onbekende strijders
strijders voor
voor
naastenliefde aan
aan allen,
allen, ook
ook aan
aan
de naastenliefde
de
de
de minst
minst bedeelden
bedeelden en
en de
de verachteverachtelijksten, die
die neme
neme dit
dit boekje
boekje van
van PaPater Rongen.
Rongen. Men
Men moet even
even over
over de
de
iets te
tebloemrijke
bloemrijke spraak
spraak heenstapheenstappen om
om in
in een
een bijna
bijna kloosterlijke
kloosterlijke
pen
sfeer te geraken, waar het beoefenensfertgakn,whbeof
der
der naastenliefde
naastenliefde in
in alle
alle vormen
vormen
wordt
op een
een wijze
wordt besproken
besproken op
wijze zo
zo
eenvoudig
en begrijpelijk
eenvoudig en
begrijpelijk en
en goed,
goed,
dat dit
dit boekje
boekje een
een geschenk
geschenk is
is van
van
dat
aan de
de« «wereld
».
het ««klooster»
klooster » aan
wereld ».
P. Visser
Visser

Dr
Dr C.
C. J.
J. DIPPEL,
DIPPEL, Kerk en Wereld
in
in de
de crisis.
crisis. --- Boekcentrum
Boekcentrum N.
V.,
V., Den
Den Haag,
Haag,. 1947,
1947, 490
490 blz.
blz.
De schrijver
schrijver van
van dit
dit boek,
boek, ouderouderling
ling van
van de
deHervormde
HervormdeKerkeraad
Kerkeraad
van Eindhoven,
Eindhoven, is een
eenniet-theoloog
niet-theoloog
en niet-politicus,
niet-politicus, doch
doch doctor
doctor in de
de
Chemie.
Het boek
CheJnie. Het
boek wil
wil geen
geen studie
studie
systematische ontwikkeling
ontwikkelingbieden
bieden
of systematische
doch gaat uit
doch
uit van
van de
de scheefheden
scheefheden van
van
het
het leven
leven om
om die
die practisch
practisch recht
recht te
te
trekken. Deze
Deze ««onvakkuhdige»
betrekken.
onvakkuhdige » beniet-vakman bezit
bezit
handeling van deze niet-vakman
vaart en durf
een oorspronkelijkheid,
oorspronkelijkheid, vaart
durf
en verzekerdheid,
die aan
en
verzekerdheid, die
aan het
het boek
boek
zijn alarmerende
en suggestief
zijn
alarmerende en
suggestief kakarakter
De inhoud
inhoud van
van het
het rererakter geeft.
geeft. De
formatorischgeloof
geloofligt
ligt er
er aan
formatorisch
aan ten
ten
grondslag, zegt de
grondslag,
de schrijver.
schrijver. Juister
Juister
is wel,
wel, dat
dat de
deBarthiaanse
Barthiaanse theologie
theologie
de visie
de
visie van
van de
de schrijver
schrijver over
over de
de
verhouding van
van Kerk
Kerk en wereld
verhouding
wereld bebeheerst. De
heerst.
DeChristelijk-maatschappeChristelijk-maatschappelijke levenshouding
levenshouding is verworden
verworden tot
tot
een principiële
een
principiële verstarring,
verstarring, confesconfesdingen en
sionele
sionele vlucht
vlucht voor
voor de
de dingen
en tot
een keuze
een
keuze tussen
tussen Rooms
Rooms sacraal
sacraal of
of
Moskous marxistisch
Moskous
marxistisch collectivisme.
collectivisme.
De Kerk
Kerk moet
moet weer
weer kerk
kerk worden,
worden, d.
d.
w.z.
aan de
de souvereine
souvereine God
God en
en
w.z. dienst aan
solidair
de wereld,
wereld, en de
de door
door
solidair met
met de
de kerk in
de
in stand
stand gehouden
gehouden antithese
antithese
moet
doorbroken worden.
crisis
moet doorbroken
worden. De
De crisis
in kerk en
en wereld
wereld moet
moet erkend
erkend worworden
als een
een geestelijke
geestelijke crisis
crisis en
en in
in
den als
deze crisis past
past de
de onderscheiding
onderscheiding van
van
de geesten,
de
geesten, onderscheiding
onderscheiding van
van de
de
Heilige Geest
Heilige
Geest en
en de
de demonen.
demonen. Van
Van
hieruit volgt een vernietigende
hieruit
vernietigende critiek
critiek
op de zogenaamde christelijkheid van
op
het maatschappelijk
maatschappelijk leven,
klinkt
leven, en klinkt
een dringend
een
dringend appel
appel tot
tot werkelijke,
werkelijke,
christelijke
in een
een samensamenchristelijke solidariteit in
leving, waar
waar in kerk
leving,
kerk en
en wereld
wereld ieder
ieder

BOEKBESPREKING
weer hun eigen taak vervullen. Een
boek, dat opschrikt en opjaagt, vanzelfsprekendheden ondergraaft en
dwingt tot bezinning.
B. Jansen
Dr J. C. A. FETTER, De Russen en
hun Kerk. -- Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1947, 264 blz.
Met grote belangstelling zijn wij
de lezing van dit fraai geïllustreerde,
goedverzorgde en goed geschreven
boek begonnen. De schrijver wil in
dit boek duidelijk maken dat het
bolsjewistisch Rusland met duizend
draden aan het oude verbonden is en
dat de Kerk in Rusland nog steeds
van betekenis is. Maar bovenal wil
hij bij de Protestanten begrip wekken voor de zin en schoonheid der
Russische liturgie en feitelijk langs
die weg aansturen op hereniging der
kerken, behalve dan met de Katholieke. Want deze wil haar wil tot
macht niet prijsgeven. Bovendien is
zij te Romeins, te veel een do ut des
religie, te rationalistisch. Als zij meer
franciscaans was — in de zin waarin schrijver dit verstaat — zou er
nog met haar te praten zijn.
Volgens de omslag is de schrijver
een bekend predikant. Er wordt niet
bij gezegd van welke richting, maar
dit wordt bij de lezing van zijn boek
steeds duidelijker. Hij is uitgesproken « modern », of in katholieke terminologie : modernist.
Ik behoef wel niet verder te gaan
om de geest van dit boek te typeren
en het voor katholieken volkomen
onaanvaardbaar te noemen.
Historisch bevat het boek niet vele
fouten.
Dr J. Tesser S.J.
Dr A. van DEURSEN, Bijbels beeldwoordenboek met tekeningen van
J. de Vries. — J. H. Kok, Nijmegen, 2e druk, 134 blz., Geb.
f. 2.50.
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Een zeer bruikbaar boekje voor
leraren in Bijbelse Geschiedenis en
voor alle belangstellenden in den Bijbel. De voornaamste realia : gebouwen, werktuigen, wapens, kleding,
schrift, enz., vindt men hier in tekening, terwijl de nevenpagina een
korte uitleg geeft. De tekeningen
zijn keurig en duidelijk : de keuze
van de afgebeelde realia is goed geslaagd, de uitleg kort doch voldoende.
J. Kroon
Prof. Dr A. M. BROUWER, Verzoening. Een bijbelsch-theologische studie. — Neerbosch'
Boekhandel en Uitg., 1947, 291
blz.
Dit werk getuigt van jarenlange
studie en diepe theologische kennis.
Het begrip « verzoening » wordt
veelzijdig beschouwd met de aanverwante begrippen van offer, zonde,
schuld, vergeving, gerechtigheid,
plaatsvervangende voldoening, enz.
Het standpunt van de Schr. wijkt ver
af van het onze, zodat we slechts heel
zelden met zijn uiteenzetting kunnen
instemmen. Een grondige bespreking
zou een boekdeel van minstens gelijke omvang vorderen en behoort
thuis in vaktijdschriften.
Zowel op philosophisch als exegetisch en theologisch gebied zijn de
stellingen van Schr. bijna allen voor
de katholieken onaanvaardbaar.
Tal van andere onaanvaardbare beweringen liggen in deze studie voor
het grijpen. Of de meeste protestantse theologen zich ermee verenigen
kunnen zij in het midden gelaten.
Katholieke vaktheologen kunnen met
inachtname van Canon 1399 van de
Codex Juris misschien met vrucht dit
werk inzien ; voor anderen is het
ongeschikt en trouwens ook onverstaanbare lectuur.
Dr J. Kroon S.J.

WIJSBEGEERTE
Prof. Dr P. J. BOVMAN, Algemene
Maatschappijleer. Een eerste inleiding tot de sociologie. --- H.
J. Paris, Amsterdam, 1947, 120
blz.
Sociologen gevoelen nog sterker

dan andere beoefenaars der wetenschap de behoefte rekenschap af te
leggen of zich rekenschap te geven
van het object van hun bijzondere

wetenschap.
De schrijver van deze korte theoretische inleiding tot deze moeilijke
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wetenschap gaat uit van de sociale
neigingen van den enkelen mens en
dreigt zo zijn terrein al niet zorgvuldig af te bakenen tegenover de
sociale psychologie. Sociologie zou
eigenlijk alleen de wetenschap moeten zien van den zin en de vormen
van het objectief boven het voelend,
denkend en handelend subject uitgaande verband. Dat komt wel ter
sprake bij de samenbindende krachten. Maar omdat hij alleen over samenbindende krachten spreekt, raakt
hij alleen de formele aard van het
verband, de materiële aard of de inhoud blijft onbesproken. Daar wordt
eerst over gesproken bij de bijzondere groepen en groeperingen. Een
nuttig werkje als inleiding van de
bestaande wetenschap, dat echter te
kort schiet in het verklaren van de
wetenschappelijke methode, zoals ze
moet zijn om haar object recht te
doen.
P. d. B.
Ch. BOYER S.J., Handboek der
Wijsbegeerte. Voor Nederland
bewerkt door Mr Dr G. Rambonnet. Tweede deel. — L. C. G.
Malmberg, 's Hertogenbosch, —
De Kinkhoren, Brugge, 1947,
403 pp.
Het eerste deel van dit handboek
bespraken wij in het Dec. nr van
dit tijdschrift. In dit tweede deel
vindt men cosmologie en psycholo-

gie behandeld. De bezwaren tegen
dit werk blijken nu duidelijker dan
bij het eerste deel. Dit geldt zowel
voor de uiterst dogmatische opbouw,
die telkens stellingen geeft met hun
bewijs, als ook voor de terminologie,
die scholastisch is en voor juist begrip goede kennis van de middeleeuwse scholastiek vooropstelt. Vervolgens is wel hier en daar, zowel
door auteur als bewerker getracht
het boek contact te doen houden met
de hedendaagse probleemstelling,
maar er wordt toch te veel aandacht
besteed aan de meningen van tweedehands scholastieke schrijvers.
Daarenboven durft de bewerker als
regel niet in te grijpen in de door
Boyer gegeven verduidelijkingen uit
moderne Franse wijsgeren. Deze hebben voor ons publiek over het algemeen geen zin en dienen grotendeels
te vervallen of door andere aanhalingen vervangen te worden. Hetzelfde geldt voor de bibliographie,
die op Franse scholastieke lezers is
ingesteld en door bewerker niet of
onvoldoende is bijgewerkt. Zo ontbreekt b.v. zelfs het werk van Prof.
van Melsen. Voor velen echter, die
reeds een scholastieke vorming kregen zal deze Nederlandse vertaling
een welkom boek zijn ; niet scholastiek-georiënteerden vinden hier een
goed voorbeeld van de traditionele
scholastieke methode.
N.

TAAL- EN LETTERKUNDE

A. van DUINKERKEN, Waarom ik
zo denk. Het Katholieke Leven.
van 1918 tot 1940. — Het Spec1948,
trum, Utrecht- Brussel,
372 blz.
In dit door het Spectrum voortreffelijk uitgegeven boek heeft van
Duinkerken een aantal zijner belangrijkste opstellen verzameld, die in
het verloop van een vijftiental jaren
ongeveer geschreven werden. Zij
rechtvaardigen den titel « Het Katholieke Leven van 1918 tot 1940 »,
al vangen zij ook niet alle aspecten
daarvan. Een uitvoerige inleiding
schetst en geeft rekenschap van de
houding der jongeren in die periode.
Latere geschiedschrijvers van het

Katholicisme zullen de figuur van
van Duinkerken als een der voornaamste, zo niet de voornaamste van
dit tijdsgewricht zien. Gevoelig niet
alleen voor alles wat er op het gebied der letteren verschijnt, maar
ook voor alle uitingen van Katholieke
vroomheid en van Katholieke leven
in het algemeen, heeft hij alles geregistreerd en becommentarieerd,
zodat er uit zijn volledige geschriften
een ware geschiedenis van het katholieke leven uit die periode zou
zijn samen te stellen. Ik geloof niet,
dat er iemand in Nederland met zo
grote waakzaamheid elke uiting of
manifestatie van Katholiek leven
volgt en er zijn mening over zegt
als van Duinkerken. In dit boek
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staan slechts fragmenten en selecties uit zijn gehele oeuvre, doch zij
geven een beeld van wat de titel aanduidt. Reeds het eerste uitvoerige
stuk, de verdediging van Carnaval,
toont de schrijver in zijn typische
beneden-Moerdijkse Roomsheid, wars
van alle Calvinistische beïnvloeding.
Hart en vurigheid, gemoed en temperament beheersen en karakterizeren van Duinkerkens schrifturen;
dit boek is er nog eens een bewijs
van. Hij schrijft nooit saai of vervelend ; men hoort bij hem steeds
de bewogen stem van een warm levend mens. Hij vecht graag voor
zijn overtuigingen en een zijner
eerste boeken was een kruistocht tegen « moderne ketterijen ». Het
beste van wat we in zijn geschriften
waarderen, vinden we bijeen in dit
boek.

J.v.H.

André DEMEDTS, Voor de avond
valt. — Romanreeks « Korenaren ». De Kinkhoren, Brussel.Amsterdam, z.j., 360 blz. gen.
Fr. 85, geb. Fr. 120.
« Voor de avond valt » vertelt de
laatste levensmaanden en den dood
van Johannes van Leyda, burgemeester van Ystert rond de jaren
1860. Het einde van een heerser, die
van alles ontdaan gelaten zich gewonnen geeft, maar de mensen rondom hem leiden daarom niet minder
hun eigen leven. Ieder mens hierbeneden staat op, leeft zich uit, en
verdwijnt.
Roman na roman rekent André
Demedts met de mensen af ; eerst
in trots, later in deemoed ; de afrekening is nooit definitief. Altijd
roept hij krachtige gevoelstypen op,
trots en liefdevol tegelijk, individualist en toch mild, stug met een
zekere onmondigheid. Heel vaak doet
hij ze sterven, maar hun dood licht
niet als een volkomen bevredigende
oplossing. Hij hecht aan geheel het
persoonlijk leven, langzaam hoger
rijst voor hem de eeuwige waarde
van het offer ; nog beweegt hij zich
niet in een serene helderheid. Zelf
een gevoelsmens vult hij zijn verhalen met een intens en toch bedwongen gevoel, in zijn onuitspreekbaarheid bevreemdend, intussen zet
of tekent hij gedachten of gestalten
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zelden scherp. Langzaam vormt
zich, in leven en productie, een bewogen harmonie ; maar ach, het alles
besluitend akkoord ligt misschien
nog ver. Zo trekt « Voor de avond
valt » de lijn door van « Geen Tweede
maal » en « Het heeft geen belang »;
drie werken die, tot in de zuivere taal
en den licht verwrongen stijl, het
onuitsprekelijke suggereren, waarvan de auteur (zelf daarin onmondig)
zich nog niet geheel bevrijdde.
Em. Janssen
J. Van den WIJNGAARDT, Brieven
aan Elekerlyc. Tijluitgaven,
Antwerpen, 1947, 150 blz., Fr. 64.
De auteur biedt ons gebundeld tien
brieven aan over de eenzaamheid en
over de vriendschap, aan een jongen
dichter en aan een jongen schilder,
aan iemand die worstelt met geloofstwijfels, aan een pas vrijgelaten gevangene en een ontmoedigden Vlaming. Tien brieven van inkeer en
telkens een vinden, diep in zich, van
den alleen bevredigende God ; tienmaal een gewetensonderzoek, licht
waarschuwend doch veel meer bemoedigend ; tienmaal een treden tot
de mensen, telkens met een blijde
tijding.
Dit goed geschreven boek, warm
van toon en overtuigend, kan velen
opbeuren en sterken, sommigen redden. Het mist nog de scherp afgelijnde gedachte, de rake formulering;
het koestert te veel en verlicht te
weinig. Een strelende verbositeit
vervangt de definitieve bezwering ;
het getuigt wel van een uitgebreide
belezenheid, minder van een soepel
inleven der hedendaagse wereldstromingen. Zo kijkt deze « vijftigjarige » (blz. 115-126) iets te veel
naar het verleden. Warm en bijna onvoorwaardelijk bevelen wij dit boek
aan.

Em. Janssen

M. E. BELPAIRE, Gestalten In
't verleden. — De Kinkhoren,
Brugge-Brus se l, 1947, 377 blz.,
ing. Fr. 150, geb. Fr. 190.
Is het vaak gebeurd, dat iemand,
haast vijf en negentig jaar oud, nog
een lijvig boek uitgaf ? En dat deze
schrijver of schrijfster gelukkig, fier,
God dankbaar, op alles van het ver-

774

BOEKBESPREKING

leden mocht terugblikken, een volkomen gezegende levensloop, een ononderbroken licht en genade ?
Juffrouw Belpaire verhaalt haar
verleden vanaf ongeveer 1865 tot
einde 1918 ; vanaf Conscience, Van
Beers, Constance Teichmann, -- over
Benoit, Hilda Kam, Schaepman, J5rgensen, Persijn, Frans en August
van Cauwelaert, honderd anderen, —
tot aan Koning Albert, Joris van Severen en de helden van den eersten
wereldoorlog. Een eenvoudig verhaal, buitengewoon rijk gestoffeerd;
een heel verscheiden leven, in het
teken vooral van weldoen en kunst,
van meewarig begrijpen en hunkerend verheffen. Niet alleen de gestalten uit het verleden worden opgeroepen, méér nog hun geest, een
gezamelijke drang naar milde heldhaftigheid, die de schrijfster zelf
tegelijk beminnelijk en groot gemaakt heeft. Mochten die « gestalten in het verleden » gestalten in het
heden doen opstaan, even bezield,
edel en machtig. Hoe werd dit getuigenis dan een wekroep, en hoe
hoopvol zou ons volk uitzien naar
een betere toekomst !
Em. Janssen
Aster BERKHOF, Rotsen in den
Storm. Roman uit de Schotse
Hooglanden, 2 delen. -- Romanreeks « De Korenaren », De
Kinkhoren, Brussel-Amsterdam,
1947, 384 en 423 blz., ing. Fr.
285, geb. Fr. 350.
Wie houdt van een boeiend verhaal
in bonte afwisseling en in regelmatige eenheid, zal met stijgend genoegen dit lange werk doorlezen.
Harry Brendel bouwt zijn leven op,
niettegenstaande tegenkantingen en
moeilijkheden van alle slag. Ziedaar
het gegeven. Het eerste deel -- hoe
hij zijn vrouw Lucy ontmoet, hoe
hij haar leert kennen, en haar op
't laatste nippertje aan een gehaat
aanzoeker onttrekt -- is een avonturenroman, waarin grootse natuurbeschrijvingen en stemmige familietoneeltjes verweven zijn. Enkele
herkenningen doen melodramatisch
aan. Het tweede deel --- hoe hij zijn
levenswerk, de moderne staalfabriek
in zijn achterlijk geboortedal, staande
houdt -- is een sociale roman, waar
de spanning en de jacht v an een de-

tectievedrama doorheen bruist. Sommige besluiten zijn erg moraliserend.
Schrijver weet dat alles zo te verwerken, dat ook de onwaarschijnlijkste verwikkelingen van het verhaal de indruk laten, het is zo en
het moet zo zijn. Bovendien geeft hij
ons een keurige taal ten beste, niet
alleen rijk, maar fijn geschakeerd.
Wanneer verder werk, met behoud
van deze eigenschappen, een uitdiepen brengt van de psychologie en de
gevoelens, en een geringer aandeel
laat aan de uiterlijke verwikkelingen,
dan kunnen we onvoorwaardelijk van
een groot roman gaan spreken.
Dit laatste wil geen afbreuk doen
aan de gezonde, stoere en optimistische levenshouding, die uit het hele
boek spreekt. Mogen deze weldoende atmosfeer en deze keurige zeggingskracht ongeschonden blijven in
een verdiepte en verinnerlijkte levenservaring.
R. Hostie
Jowan DE KEVER. De Laatste mens.
-- De Brug, Antwerpen, 1947,
56 blz.
Gelijk de eerste mens Adam door
Eva het paradijs verloor, zo vindt de
laatste mens door Maria het weer.
Zulk grenzeloos onderwerp, dat alle
tijden en bestemmingen omvat, kan
épisch en geweldig behandeld worden, of sober en rustig intuitief ; het
kan doorwaaid zijn van kosmische
stormen, of stil flonkeren als een
juwelensnoer om het begenadigd
mensengeslacht ! In beide gevallen
vergt het een intense concentratie en
komt het slechts jaren lang gekoesterd, tot een weelderige rijpheid.
De jonge dichter Jowan de Kever
heeft de abstracte formule niet ontstoken tot een breed lichtenden vuurhaard. Om zijn zo schrale conceptie
laat hij fraaie amplificaties wapperen, al te bont, eerder dichterlijk
aandoend dan werkelijk dichterlijk.
En deze dubbele vergissing maakt,
dat het grootst en heiligst naief en
onbewust verkleind en ontwijd wordt
tot een licht bevreemdende elucubratie, het werk overigens van drie dagen. Toch blijft de dichter ons sympathiek om het duidelijk aanwezige
talent, om den smaak niet het minst
om den vermetelen overmoed.
Em. Janssen
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Antoon COOLEN, Uit het kleine
Rijk. -- Het wereldvenster, Amsterdam, 1947, 2e druk, 223 blz.
Coolen publiceerde dit boek bij het
uitbreken van den oorlog. Daardoor
kon er niet die aandacht op vallen die
het verdient, en nu in 1947 verschijnt
de tweede druk in de Witte-RavenReeks. Coolen schrijft hier de roman
van zijn kinderen, voorzover kinderen
een « roman » kunnen beleven en voor
Vaders oog afspelen. Het is een treffend en kostbaar boekje om de fijnheid en zuiverheid der observatie, om
de wonderlijke juiste weergave van
het kinderleven, om de humor, de
menselijkheid, de ouderlief de, kortom om heel dat complex van gevoelens en belevingen en ervaringen, die
den dichter dit werk gedicteerd hebben, om de kunst van stylering en
inkleding, die Coolen hier aan den
dag legt. Bij de litteraire higbrows
heeft Coolen altijd gegolden als
« maar een schrijver van regionale
romans ». Dit mooie boek openbaart
een nieuw facet van zijn talent.
J.v.H.
Prof. Dr E. BLANCQUAERT, Stand
en uitbouw van de Vlaamse beweging, nr 3 De Vlaamse beweging weer van wal. —» Uitgave
van het Vermeylen-Fonds, 1948,
24 blz., Fr. 10.
Ziehier, volgens schrijver, het uitgangspunt voor de zich vernieuwende Vlaamse beweging : opbouwend
Vlaams-Belgisch, is zij essentieel demokratisch, cultureel Grootnederlands, tegemoetkomend tegenover
niet verstokte Walen, open voor
vreemde invloeden, bedrijvig voor en
in de buitenlandse vertegenwoordiFier en verantwoordelijk
ging.
bouwt zij haar cultuur op en propageert deze naar buiten. Zij laat zich
leiden door een centraal Vlaams actiecomité, te stichten door culturele
verenigingen uit alle partijen.
En ziehier onze bezwaren daartegen : zulke voorstelling ignoreert,
nogal moedwillig, den werkelijken
toestand der naoorlogse Vlaamse be-

volking en haar allerdringendste behoeften. Zulke technificering zou den
Vlaamsen geest verstikken ; zij zou
het eerst-noodzakelijke -- onze culturele, morele en religieuse verheffing en bevrediging --- voorgoed ver-
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ijdelen ; zij zou het Vlaanderen voor
Christus wegvagen als een minstens
verouderde leuze. Zulk uitgangspunt
zou, indien het mogelijk was, tot een
vernieuwde Vlaamse beweging voeren, die, lijnrecht tegenover de oude,
ons volk zou vermaterialiseren en
socialiseren.
Ziehier dan onze besluiten
de
Vlaamse beweging moet wél technisch georganiseerd worden ; doch
bovenal moet haar geest herleven,
idealistisch en godsdienstig. Met ieder
Vlaming willen wij samenwerken, indien hij, door alles heen, zich werkelijk van goeden wil toont. Anders
verloochenen wij « altaar en haard».
Em. Janssen
Dr J. J. MAK, Middeleeuwse Kerstliederen.
— Het Spectrum,
Utrecht, 1948, 245 blz. geb. f.
19.50.
Opmerkelijk is het hoe grote liefde
Dr Mak aan den dag legt voor de
door en door katholieke oude Kerstliederen, verrassend hoe zeer hij zich
in den geest daarvan heeft kunnen
invoelen ; wij moeten dankbaar zijn
voor zoveel begrip van de katholieke
sfeer, getoond door een niet-Katholiek. Een uitnemende inleiding gaat
vooraf aan een zo volledig mogelijke
verzameling der Nederlandse Middeleeuwse kerstliederen. Ze worden
scherp en juist gekarakteriseerd ten
opzichte van de Franse, Duitse en
Engelse, invloed en onderscheid van
de Latijnse kersthymnen worden zeer
aannemelijk en verklarend bepaald.
Het karakter van het volkslied en
de wijze waarop het moet zijn gezongen in kerk, op straat en bij het
aandoenlijk « Kindje wiegen » vinden een tekenende uitleg. Tenslotte
wordt de inhoud der liederen besproken en daarmede tevens de indeling
gemotiveerd.
De melodieën, voor zover nog te
achterhalen, zijn bezorgd door Dr
E. Bruning O.F.M. Zelfstandig trad
hij op en heeft opnieuw het in oude
scripta niet genoteerde rhythme
geinterpreteerd. Soms moest daardoor een gebruikelijke driedelige
,

maat plaats maken voor een tweedelige, en omgekeerd. Het zal sommigen wel eens zwaar vallen hem te
volgen, en de tot eigen bezit gewor-
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den wijsjes
den
wijsjes weer
weer anders
anders te
te zingen.
zingen.
Iets dat
dat Dr
Dr Bruning
Bruning ook
ook wel niet zal
zal
eisen. Dat Dr
eisen.
Dr Mak
Mak de
deOntvangenis
Ontvangenis
van Jezus
van
Jezus onmiddellijk
onmiddellijk na de
de BoodBoodschap van
van de Engel,
schap
Engel, het
het smarteloos
smarteloos
baren van
van Maria
baren
Maria en
en haar
haar blijvende
blijvende
Maagdelijkheid
Middeleeuwse
Maagdelijkheid tot Middeleeuwse
Kerstvoorstellingen duidt
duidt zullen
Kerstvoorstellingen
zullen wij
wij
hem gaarne
hem
gaarne vergeven.
vergeven. Een
Een laatste
laatste
lofwoord geldt
geldt de schatkamer
lofwoord
schatkamer die
die hij
hij
ons aanbiedt. Het zijn inderdaadonsabiedt.Hzjra
schatten van
van cultuur
schatten
cultuur die
die ons
ons daar
daar
worden getoond.
getoond. Men
Men raakt
raakt er niet
worden
niet
aan uitgelezen.
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J.v.H.
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K. Huysmans,
Huysmans,
Albert GARREAU,
J. K.
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blijft
de kunstenaar,
kunstenaar, die
die door
door de
de
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Levenslang heeft hem geldnood gekweld en bijna al zijn boeken heeft
hij moeten schrijven gejaagd en vervolgd door zijn schuldeisers. In Siberië heeft hij Christus gevonden en
Christus is de lamp, het licht van
zijn leven gebleven. Ondanks hartstocht en afdwalingen is hij in ootmoed en berouw steeds tot Christus
teruggekeerd. Dit heeft de schrijfster
zeer goed gezien en de Christus-idee
heeft zij als de bindende idee van
Dostojewski's innerlijk leven beschouwd. Ook blijkt uit deze biografie hoe alle romans gegroeid zijn

uit Dostojewski's innerlijke verhoudingen in situaties van het ogenblik.
Zelden is ons Dostojewski's gecompliceerdheid helderder bewust geworden dan in dit boek. Er is over
Dostojewski ontzaglijk veel geschreven en vanuit allerlei gezichtspunten.
Al ja Rachmanowa heeft het enig
juiste gekozen van waaruit Dostojewski alleen te begrijpen en te verklaren is, zijn Godsbesef namelijk,
zijn hartstochtelijke liefde voor
Christus, zijn ootmoed en zondebewustzijn.

J.v.H.

CULTUURGESCHIEDENIS EN KUNST
Will DURANT, Die Geschichte der
Zivilisation, I deel, Das Vermiichtnis des Ostens. Vertaling
uit het amerikaans van « The
Story of Civilisation ». — A.
Franke Verlag, Bern, z.j., (1946)
1098 blz., Zw. Fr. 43.
Dit lijvige eerste deel van een vijfbandige Geschiedenis der Beschaving,
behandelt naast de grotendeels uitgestorven culturen van het Nabije
Oosten (vanaf de Sumeriërs en de
Egyptenaren, over Babyloniërs en
Assyriërs, tot de Joden en de Perzen) de hele ontwikkelingsgang van
Indië en van het Verre Oosten (China
en Japan) . In een uitvoerige Inleiding wordt de beschaving ontleed in
haar vijf « grondslagen » : economie, politiek, zedeleer, godsdienst en
geestesleven ; en tevens wordt een
schets gegeven van de voorhistorische stadia van het palaeolithicum
en het neolithicum.
De auteur noemt zijn verbazingwekkende prestatie een « moedige »
domheid » (p. 8) . Inderdaad moet
men zijn moed bewonderen : daar
het niet mogelijk was het groots
opzet van een volledige cultuurgeschiedenis door persoonlijke bronnenstudie uit te werken, was de
schrijver aangewezen op de werken
van een groot aantal voorgangers.
Zijn uitgebreide literatuur werd trouwens aangevuld door deskundige
controle en door twee reizen om de
wereld. De uiteenzetting is helder
(een gewiekste leraar is aan het
woord) ; ze is daarenboven vaak
suggestief (vooral in de twee laatste

gedeelten over Indië en het Verre
Oosten) ; ze betoont terecht de Aziatische oorsprong van onze Europese
beschaving. De verzorgde Duitse vertaling tracht met succes de vlotte,
aangename en afwisselende schrijftrant weer te geven van het oorspronkelijke.
In weerwil van die onloochenbare
kwaliteiten, moet toch gewezen worden op sommige door den schrijver
zelf voorziene tekorten. Deze hebben niet alleen betrekking op enkele
technische blunders, maar tevens op
de grondige philosophische onderstroming. De auteur is hier fataal
afhankelijk van zijn zegslieden ; hij
blijft vaak afzijdig van geschakeerde
discussie, en aanziet persoonlijke
opinies voor vaststaande feiten. Zo
b. v. neemt hij zonder meer Woolley's zondvloedhypothese over (155) ,
alhoewel die door de allermeeste deskundigen werd afgewezen. Hetzelfde
geldt voor de zogenaamde Mongoolse
oorsprong van het Sumerisch (op
grond van een gelijkaardige agglutinerende structuur) (155) , of voor
de verhouding van het Akkadisch tot
het Sumerisch als van het Frans tot
het Latijn (172) : dergelijke beweringen verraden dadelijk het tweedehandse. Opinies, als zou de e keilschrift » haar naam ontlenen aan de
prisma- of keilvormige griffel (289) ,
of als zouden er slechts 300 keilschrifttekens bestaan (290) , of als
zou de bestaande Assyrische letterkunde uitsluitend bezweringen en
voortekenen behelzen (317) , worden
door bevoegden onmiddellijk als vals
van de hand gewezen. Af en toe
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zijn de vergelijkingen tussen oude
en modernere toestanden niet vrij
te pleiten van oppervlakkigheid.
Eveneens wordt soms een al te gewelddadige vereenvoudiging toegepast ; zo b.v. wanneer de theorie,
dat goed en slecht slechts vooroordelen zijn, tegelijkertijd aan Sint
Thomas, Spinoza en Nietzsche toegeschreven wordt (781) .
De grondige wereldbeschouwing
van Durant's werk, is hopeloos oppervlakig en eng rationalistisch.
Enerzijds wordt de relativiteit voorgestaan van alle moraal en van alle
godsdienst ; doch anderzijds voelt
men voortdurend, dat het den auteur
(een afvallige katholiek) er om te
doen is, zijn oud geloof met het « gepassioneerde dogmatisme » waarvan
hij een verwijt maakt (897) , aan te
vallen en belachelijk te maken.
Godsdienst wordt beschouwd als
een « aanwenden van het menselijk
geloof tot troost van de lijdenden »
(992) , een uitbating door papenbedrog (475) en papenpolitiek (479)
van angst, onzekerheid en eenzaamheid (103) , een bestendiging alleszins van het bijgeloof (400), dat
« levensbloed van de mensheid
(548) . Alle godsdiensten bevatten
veel onzin (91) ; ze eindigen alle
met een op zelfmoord gelijkende
strijd voor de verloren zaak van
het verleden (105) .
Philosophie wordt bepaald als een
« uitzichtloze navorsing van de oergronden en van den laatsten zin der
dingen » (993) ; ze staat voor onoplosbare problemen (738) . De auteur
acht het een zeer moderne theorie
het universum te verklaren zonder
schepping, als eeuwige wording
(556) . Hij heeft een hekel aan
« vluchtige metaphysiek » (782) , en
hecht zich alleen aan de « ervaringsfeiten » (876) .
Op grond van een dergelijke positivistische wijsbegeerte, wordt de
moraal voorgesteld als eeuwig wisselend, niet alleen wat den inhoud
betreft, maar zelfs wat de vorm der
verplichting aangaat. Moraal berust
op het gebruik, op de routine, die aan
de wet kracht verleent (60) ; de
mening van Anatole France wordt
bijgetreden, dat de moraal « de som
is der vooroordelen in een bepaalde
gemeenschap » (81) ; zodat de volmaaktheid der zedeleer groeit naar-
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mate de gemeenschap groter wordt
(89) . Het is lastig, zo meent Durant,
tegelijkertijd moralist en logicus te
zijn (780) ; en bijgevolg heet de
« absurditeit van zedelijk en psychologisch individualisme » een « hoge
philosophie » (478) . Ja zelfs, « elke
morele overtreding was eens in den
strijd om het leven een noodzakelijke
deugd » (86) .
Uit wat voorgaat, blijkt ten overvloede het pseudo-wetenschappelijk
karakter van de aan den grondliggende wereldbeschouwing. Een verstandig lezer wordt bijna op elke bladzijde gestoord ; en het genot dat hij
ondervindt bij de lezing van dit ongetwijfeld interessante boek, wordt
vrij vaak vertroebeld door de bedenking, dat er « ternauwernood
één onzin bestaat, die niet tegenwoordig ergens (b.v. in dit boek) in
vollen bloei staat » (284) .
J. De Fraine
Reinhold NIEBUHR, De Teekenen
der Tijden. Toespraken voor
heden en morgen. Vert. d. G.
van Overbeek. -- W. ten Have,
Amsterdam, 1947, 160 pp.
Dit boek bevat een achttal toespraken, waarin Prof. Niebuhr de
hedendaagse tijd interpreteert uit de
« tekenen », die zij ons geeft. Het
is een cultuurhistorische beschouwing, die voortdurend raak het
egoisme en de hoogmoed aanwijst,
de geschiedenis analyseert, en steeds
terugwijst naar het Christendom.
Maar welk Christendom ? Dat is het
vage en zwakke in dit overigens edele
werk. Hij hoort niet bij de extreme
modernisten, maar verwerpt evenzeer een dogmatisch Christendom.
Niebuhr zal deze critiek verwijten,
dat zij dogmatisch is, uit een denken van een « voorwetenschappelijk
tijdperk ». Hijzelf wil niet, dat « in
het plechtig uitgesproken credo
iedere i van een punt, en iedere t
van een dwarsbalk wordt voorzien)
(p. 130) . Eigenlijk leert hij een
scheiding tussen geloof en weten,
die ons aandoet als een zweven tussen natuur en bovennatuur in. Niebuhr is scherp en klaar, waar hij
spreekt over de geschiedenis met
haar goede en kwade kanten - hij
is een overtuigd voorstander van
het federalisme maar vaag, wan-
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neer hij het christelijk geloof betrekt in zijn beschouwingen. Daarom is dit boek wel een lichtbaken,
dat de richting aanwijst in de geschiedenis op natuurlijk plan, maar
blijft zelf steken in de verwarring
der geesten t.o.v. het Christendom.
Het is een zeer interessant boek
voor geestelijk rijpe lezers, die gewaarschuwd zijn. Trouwens voor
niet ontwikkelde lezers is de lectuur
te zwaar.
Ch. N.
Dr Kurt GIHRUNG, Abendland und
Kultur. Zur Kulturphilosophie
der Gegenwart. -- Beniger
Verlag, Einsiedeln-Ziirich, 1947,
144 pp., ingen. 6.80 Zw. Fr. ;
geb. 9.80 Zw. Fr.
De impasse, waarin de economie
van onze Westerse beschaving geraakt is, ten gevolge van de oorlogsverwoestingen en de dreigende overheersing uit Oostelijke en Westelijke
richting, vestigt vanzelf de aandacht
op het wezen en de toekomst der
Europese kultuur. Heeft zij nog een
kans ? De schrijver probeert deze
vraag te benaderen vanuit de gezichtshoek der serene wijsgerige bezinning op het wezen der kultuur en

haar fundamentale krachten. Godsdienst is de grondslag van alle kultuur en de christelijke godsdienst is
de basis der Europese kultuur. Of wij
onze kultuur nog kunnen redden,
hangt dus vooral af van de vraag of
wij de weg naar de christelijke godsdienst weer terug kunnen vinden. Dan
zal de Europese mens de autonome
krachten, die op het kultuurleven
invloed hebben, van zelf beheersen.
Want ook deze autonome krachten
zijn geen gevolgen van een blinde
organische vormontwikkeling, maar
de eigen schepping van den mens
zelf. Het zijn de ontwrichtende krachten, die den mens zoveel aandacht
hebben leren besteden aan de wetenschap en haar uitlopers van beheerstechniek van maatschappij, mens en
natuur. Maar de Europese mens zit
nu eenmaal met deze erfenis. Als
het hem niet lukt deze krachten vanuit een hoger ethisch en godsdienstig standpunt te beheersen, dan is
het te vrezen, dat vreemde krachten
zijn levenswil zullen vernietigen.
Ik geloof daarom ook dat de schrijver, hoeveel wetenswaardige dingen
hij ook zegt, aan dit probleem te
weinig aandacht besteed heeft.
P. de B.

SOCIOLOGIE EN POLITIEK
Aleida van OVEN, Wereldorganisatie. Proefschrift. -- Eduard Ydo.
Leiden, 1948, 560 bldz.
De conclusie die zich opdringt bij
het lezen van dit boek is dezelfde
als die, waartoe « De Gemeenschap
der Staten » v an Jhr. Mr. C.M.O.
van Nispen tot Sevenaer leidt, dat
het namelijk niet gemakkelijk is een
nieuw onderwerp van deze allure in
behandeling te nemen zonder in de
oude kategoriën te blijven steken.
Het komt ons voor dat beide boeken
in dit opzicht moeten worden aangemerkt als volslagen mislukt. Dat van
Jhr. van Nispen tot Sevenaer omdat
hem de relativiteit, of, als men wil,
de toevalligheid van onze hedendaagse Statenstructuur ontgaat. De
Staat is voor hem een gegeven waaraan hij vasthoudt, maar dat hij,
wanneer hij zijn onderwerp had willen
beheersen, eerst aan een grondige
critiek had moeten onderwerpen. Dat
van Me j. van Oven bovendien, ten

eerste, omdat zij het kardinale probleem der wereldorganisatie, dat der
nationale souvereiniteit, nergens op
serieuze wijze stelt ; ten tweede, omdat haar dissertatie niet vrij is van
zonder critisch onderzoek neergeschreven beweringen.
Spreekt zij bijvoorbeeld op pag.
456 over «de relatief hoge graad van
gelijkheid die er [in Sovjet-Rusland
tussen de verschillende bevolkingsgroepen] heerst », dan moet dat als
zulk een bewering worden aangemerkt. Precies het omgekeerde is nu
al zo goed en zo vaak gezegd en met
zulk een overvloed aan gegevens geboekstaafd, dat men het recht heeft
bij zulk een constatering om deugdelijke tegenargumenten te vragen.
Hetwelk niet zeggen wil dat dit
boek niet getuigt van serieuze toeleg
en volhardende arbeid. Het bevat een
grote hoeveelheid belangwekkende

gegevens.

J. Creigthon
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Dudley KIRK, Europe's Population
in the Interwar Years. - Volkenbond (Verenigde Naties) ,
Genève, 1946, 300 blz.
Dit is de vierde en laatste studie
door het Office of Population Researche van de Princeton University,
voor den Volkerenbond aan de bevolkingsproblemen van Europa gewijd.
Dit deel behandelt de bevolking
van Europa tussen de twee oorlogen
in : haar verdeling (interessant zijn
hier vooral de gegevens en de analyses omtrent de Verstaedterung) ;
de veranderingen in haren groei en
struktuur ; haar bewegingen in de
ruimte (overzeese en binnen-europese
internationale en binnenlandse migraties) ; haar sociale en economische
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ontwikkeling ; haar ethnische verscheidenheid ; haar positie in de
veranderende wereld.
Evenals de vorige studies munt dit
deel uit door de rijkdom en de overvloedigheid van haar dokumentatie.
De meeste gegevens omtrent deze
periode zijn niet volslagen nieuw ;
maar de verwerking ervan is oorspronkelijk. De overzichtelijke en
rijk-gedokumenteerde hoofdstukken
over de migraties zijn hoogst belangwekkend. De zedelijke beschouwingen
omtrent deze gegevens zal elke lezer
er voor zichzelf toevoegen.
De illustratie is bizonder vernuftig,
verzorgd en suggestief. Een onmisbaar dokument voor elke degelijke
demografische studie.
L. Arts

GESCØ DENIS
Kardinaal de JONG, Handboek der
kerkgeschiedenis. Deel I en II,
1947, 4' druk, herzien en verbeterd door Dr R. N. Post.
Voor velen zal deze nieuwe druk
weer zeer welkom zijn en even zovelen zullen gretig uitzien naar de
twee andere delen, waaraan toch ook
in de voorbije jaren « elle tijd » zal
besteed zijn.
Dat dit werk met vrucht gedaan
is, blijkt uit de vele retoucheringen
en kleine aanvullingen, die men door
heel 't werk vindt. Tevens pleit ook
voor de acribie van het werk, dat
vele nieuwe literatuur geen aanleiding gaf tot verandering in de tekst.
Vooral in deel I treffen wij enkele
aanzienlijke veranderingen.
Deel II heeft uitteraard minder ingrijpende veranderingen, toch zijn de
verbeteringen er niet sporadisch (oa.
blz. 37, 45, 62, 74, 157 etc.) . Hier en
daar waar de geschiedenis weer actueel wordt, treffen wij een zinnetje
ingelast, dat getuigt van de apostolische instelling van het werk. De
doornummering der paragrafen is
wel sierlijker, maar lastiger voor anderer systematiek.
Ch. de Meulder
Dr G. GORRIS S.J., J. G. Le Sage
ten Broek en de eerste faze van
de emancipatie der Ka tho li eken.
Eerste Deel. - Urbi et Orbi,
Amsterdam, 1947. XVI + 472 blz.

Het is een vreugde dit boek te
mogen begroeten, niet enkel omdat
het verschijnen ervan een grote voldoening moet zijn voor den schrijver,
die dertig jaar daaraan heeft gearbeid, maar ook om hetgeen hij ons
biedt.
Het boek zelf kan men niet meer
ter zijde leggen, nadat men eenmaal
met de lezing begonnen is. Zeker,
pater Gorris heeft zijn gedachten
niet in een vorm gegoten, die men
tegenwoordig niet zelden hoger aanslaat dan de inhoud. Maar zijn stijl
is klaar en zakelijk, al steekt de bewondering voor zijn onderwerp er
vaak genoeg doorheen, gelijk overigens volkomen billijk is. Want Le
Sage is een man uit één stuk, een
onverschrokken Christen, die zich om in zijn eigen woorden te spreken,
-- wegens den Heer en zijn woorden niet schaamt (blz. 456) , en door
zijn leven bewees, wat hij anderen
als principe voorhield : door gepasten
moed wordt veel kwaad voorkomen,
door vrees verliezen wij al meer en
meer veld (blz. 401) . Wij kunnen ons
- en we hebben het grotendeels te
danken aan de « fermiteit » van deze
bekeerling - honderd jaar na zijn
dood nauwelijks meer indenken in
het antipapisme, het jozefistisch gekoster der regering, de schuwheid der
eeuwen verdrukte en achteruit gezette Katholieken, die natuurlijk allemaal voor dom en achterlijk gehouden werden, in de eigengereidheid
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WETENSCHAP
Julian HUXLEY, Essais d'un biologiste. Trad. de Jules Castier.
-- Parijs, Stock, 1946, 291 blz.
Een reeks vroeger reeds in weekbladen of tijdschriften (tussen 1920
en 1940) verschenen artikels over
biologische en sociale onderwerpen
zonder enig verder onderling verband, van zeer heterogenen aard en
waarde. Een stuk over evolutionistisch optimisme, over de autonome
waarde van de menselijke maatschappij, een literair niet onaardige beschrijving van het voortplantingsinstinct bij de vogels, de biologie en
psychologie van de sexe bij den
mens, een geest- en zinloze charge
tegen de uitbeelding van het absolute, en tenslotte twee zeer rationalistische en weinig ernstige stukken
over godsdienst en wetenschap. Naast
enkele goede passages maakt dit
boek in zijn geheel een chaotischen
en onsmakelijken indruk en lijkt
ons, voor ons Nederlands publiek
weinig aanbeveling te verdienen.
Dr Alb. Raignier
Dr Etienne DE GREEFF, Introduction a la criminologie, 1 deel. —
Joseph Vandenplas, Brussel,
1947, 414 blz.
We zijn gelukkig het eerste deel
van deze geheel omgewerkte heruitgave te recenseren. Naast de feitelijke gegevens welke min of meer
in een ander verband in deze nieuwe
uitgave worden gevonden, en nu door
diepgaande inleidende beschouwingen
worden voorafgegaan, komt er een
gans nieuw hoofdstuk over de doodslag. Het is vooral opvallend, dat
de problemen zoveel grondiger behandeld worden, met al de verrijkende inzichten van een jarenlange ondervinding bij mensen welke de professor ook als mens heeft trachten
te begrijpen. Uit zijn studie wordt
het echter duidelijk, dat de crimineel, juist als mens, niet zeer hoog
staat, en dat het v aa k medelijdend
oordeel van jurys en van onbevoegden de echte waarden niet vat.
Men kan meer exacte, meer statistisch geschraagde handboeken vinden. De grote en uitzonderlijke
waarde van dit werk ligt in zijn

dieptepsychologie, die achter de verschijnselen gaat zien, en ze tracht
te integreren in een gestruktureerde
opvatting van de menselijke psyche.
Het is een boek waaruit zeer, zeer
veel valt te leren, waarin veel nieuwe
inzichten worden gegeven, waarin
zeldzaam diepe mensenkennis steekt.
Het is een uitstekende handleiding
in het onvolgroeide, wanstaltige zedelijk leven. Om het naar waarde te
schatten en voldoende te appreciëren,
om ook over een paar lichtelijk bittere opmerkingen heen te gaan, worden harmonische verstandsontwikkeling en gezond menselijk inzicht
vereist. Maar rechters, advokaten,
priesters, dokters en paedagogen zouden het allen aandachtig moeten
doornemen en overwegen. Het zal
hun tegemoetkoming van den mens
verrijken en verdiepen.
Wij wachten met spanning op het
tweede deel van de hand van onzen
groten psycholoog der criminelen.
A. Snoeck
George LEMAITRE, L'hypothèse de
l'atome primitif. Essai de cosmogonie. --- Edition Dunod, Parijs, 1946, 208 blz., Fr. 260.
De meest omvattende cosmogonie
die wellicht ooit ontworpen werd. Met
een enkele hypothese en uitsluitend
steunend op reeds bekende krachten
wordt verklaard hoe het heelal gegroeid zou zijn uit een enkel reusachtig atoom, dat door zijn gemis
aan evenwicht onder uitzending van
cosmische en radioactieve stralen
uiteenbarst. Heel deze cosmogonie is
echter denkbaar in een niet-Euclidisch heelal, dit wil zeggen in een
heelal, waar de rechte lijn gesloten
is en er geen punt op oneindig bestaat. Dat dit inderdaad het geval
zou zijn, is zeer goed mogelijk, maar
kan vooralsnog niet worden aangetoond.
Het is verbazend hoe deze prachtige, maar moeilijke geestesconstructie die met alle physische en astronomische gegevens rekening houdt,
hier bevattelijk en toch wetenschappelijk juist uiteengezet wordt. De
mathematicus vindt overigens in een
aanhangsel overvloedige wiskundige
bewijsvoeringen, die betrekking heb-
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ben op de belangrijkste delen van
het betoog. Jammer is echter dat het
boek niet beter geconstrueerd is,
want ieder hoofdstuk of juister iedere
conferentie herhaalt al wat reeds
vroeger gezegd werd ; wat wel prettig is in zoverre telkens het geheugen
wordt opgefrist, maar minder aangenaam zodra men het voorgaande
goed begrepen heeft.
F. Bertiau

aangevoeld van een degelijk boek,
dat hen op de hoogte brengt van de
conclusies en princiepen van de
quantenmechanica, spectroscopie en
andere moderne takken van de physica.
F. Bertiau

.

Samuel GLASSTONE, Theoretic
Chemistry. An introduction to
Quantum Mechanico, Statistical
Mechanics and Molecular spectra for Chemists, 3e Druk. -- D.
van Nostrand cy., New-York,
Macmillan and company, London,
1946, 515 blz., geb. $ 5.50.
In dit boek worden de princiepen
van de quantenmechanica, van de
spectroscopie zowel van atomen als
moleculen, van de statistische mechanica en de thermodynamische statistiek zeer uitvoerig besproken, terwijl voortdurend de nadruk gelegd
wordt op alles wat met de scheikundige binding verband houdt. Het
hoeft niet gezegd, dat er enige wiskundige scholing vereist wordt voor
het lezen van dit werk ; iedere overdreven wiskundige behandeling is
nochtans zorgvuldig vermeden terwijl iedere nieuwe stap in de redenering overvloedig verklaard wordt.
Vele scheikundigen zullen met genoegen dit werk ter hand nemen, want
vaak hebben ze de noodzakelijkheid

Prof. Ing. J. VAN DEN BRANDE,
Algemeene insektenleer. -- Standaard-Boekhandel, 1946, 277 blz.
vollinnenband, Fr. 370.
Het is een verblijdend verschijnsel
een Algemene Insectenleer als deze
te kunnen begroeten in onze taal. Zij
is een keurig verzorgde uitgave van
een « tekstboek », een entomologiecursus voor biologen en studenten in
de landbouwwetenschappen, met al
de voordelen, maar ook de inherente
nadelen van een handboek : zeer uitgebreide stof, te uitgebreid en te
technisch voor een beginneling, te
schematisch en te onvolledig voor een
verdere studie. Het boek veronderstelt als onmisbare aanvulling het
levend onderricht van de professor.
Het is zeer degelijk geïllustreerd en
technisch goed verzorgd. Alleen de
taal laat jammer genoeg hier en
daar wat te wensen over. De eerste
helft is besteed aan een algemene
entomologie : anatomie, physiologic,
embryologie, ecologie, enz. Een tweede deel geeft een summaire systematiek en beschrijving, een derde deel
is een determinatietabel voor inheemse families van insecten.
Dr Alb. Raignier

DRUKKERIJ L. VANMELLE, DOORNZELESTRAAT, 15, GENT.

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACHE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID.
Ackere, J. van-, « Inwijding in de meesterwerken van het klavier », 3 , dr.
-- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 204 pp., f. 7.90.
Alzin, Josse, « Elken dag verovering ». -- Beyaert, Brugge, 113 pp., Fr. 28.
Blancquaert, Prof. Dr E., « Stand en uitbouw • der Vlaamse Beweging, nr 3,
De Vlaamse Beweging weer van Wal ». -- Vermeylenfonds, 24 pp., Fr. 10.
Boutsen O.F.M., Gabriel, « De Blauwe Vallei ». -- Lannoo, Tielt, 330 pp.,
Fr. 78.
Brouwer Pr., A. Th., « Gods lof volgens de brieven van St. Paulus ». -- F.
W. de Koning, Amsterdam, 80 pp.
Bruel, J. B. van den-, « De mens in de productie ». -- Econ. Soc. Bibliotheek,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 358 pp., Fr. 200.
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Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven
MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE
AAN ONZE LEZERS
Wij hopen niet onbescheiden te
zijn door te wijzen op twee medewerkers van dit nummer. Pater Ed.
Dhanis is door zijn publicaties geen
onbekende. Professor in de theologie,
gespecialiseerd in de uitgebreide literatuur over Christus, zal hij enige
artikelen wijden aan de Persoonlijkheid van Jezus, vanuit zijn uitgebreide kennis over de moderne st and
van dit probleem, maar met de eenvoud, waarmee de Evangelien ons
den Heer openbaren.

H. C. Gardiner is hier wellicht
minder bekend, in Amerika echter
hoog gewaardeerd om zijn literaire
critiek als medewerker van het daar
bekende weekblad « America ». Met
grote eerlijkheid beschrijft hij ons
de tot nog toe kleine, zij het toenemende invloed van de katholieke
literatoren in zijn land. Van den naturalistischen schrijver John Steinbeck, dien hij o. a. bespreekt, werden
reeds verschillende werken in het
Nederlands vertaald.

Zakelijke mededeling. Met dit nummer begint de tweede halfjaar van
deze jaargang. Zij die per halfjaar betalen, of wier jaarabonnement met
1 April ingaat, worden dringend verzocht hun abonnementsgeld te betalen
ter vermijding van onnodige administratie-onkosten.
Bijzonderheden over de administratie : zie 2 e blz. omslag.

MAAKT ONS TIJDSCHRIFT BEKEND

Ondergetekende

• . . . . e : . . . . . . . . ..

woonachtig te
wenst een abonnement op KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN met ingang van
Handtekening,

( alleen voor hen die nog geen abonnee zijn)
Administratie-adres Nederland
Rozengracht 133, Amsterdam

Administratie-adres België
De Kinkhoren, Houtkaai 22, Brugge.

M. E. BELPAIRE

GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
Op 31 Januari 11. werd Juffrouw M. E. Belpalre 95 jaar. Het volk van
Vlaanderen moest baar op die feestelIJke jaardag vieren en beschenken, maat'
het werd door haar gevierd, die ons in deze maand haar jongste boek aanbood
«Gestalten in 't Verleden », waarin zij de belangrIJkste herinneringen uit haar
lang en vruchtbaar leven heeft neerge.chreven. Dit boek zal de iezer niet enkel
een indrukwekkend en bij benadering volledig beeid geven van de bewonderenswaardige figuur, die Jw. Belpalre is, maar ook een boeiend relaas over vele
gebeurtenissen uit onze nationale Vlaamse, sociale, artistieke, letterkundige geschiedenis, waarbij' zij innig was betrokken, Gedurende drie kwart eeuws heeft zij de
strijd en de groei van ons volk op vele gebieden meegemaakt. Dit historisch
IJCrspectlef geeft aan haar «mémoires. de beteken~ van een belangrijk document.
Met helder Inzicht en opvallende moed heeft zij zich In dienst van bet Vlaamse
recht In Belglê gesteld. Van nabij en acUe! heeft zij ook het ontstaan van de
christelijke democratisch-sociale beweging in ons land meegemaakt. Door de in
vele opzichten belangrijke famUle..J<rlng waarin ze leefde en door baar bUzondere
gaven stond zij In betrekking met vele vooraanstaande personen op politiek, sociaal,
wetenschappelijk en artistiek gebied. Haar leven lang beoefende ziJ. naar het
voorbeeld v&:n haar tante Constance Telchmann, de christelijke liefdadigheid met
vrouw.. lIjke offerzin en adellIJke eenvoud. Vooral In de oorlogsjaren '14-'18 heeft
zij deze caritatieve overgave getoond, toen zij onze tront-soldaten als een c moedertje. bijstond. Zeer vroeg richtte zIJ baar ontwikkelde kunstzin bIJ voorkeur
naar de gebieden van letterkunde en muziek. Ontelbaar zijn de Initiatieven, die
zij nam tot bevordering van het kunstleven te Antwerpen en elders. In de
geschiedenis van Onze letteren heeft zU in menig opzicht een provldentlêle zending
vervuld, o.m. toen zij In 1898 op het plan der cultuur de eerste belangrijke
concentratie van vooraanstaande katholieke voormannen verwezenlijkte in de kring
c Eigen leven.. die de c ziel moest worden van de Vlaa:mse Beweging.. In de
SChoot van die kring stichtte zij «Dlelache Warande en Belfort. In dle""t van
een cultuur-ideaal, dat christelijk én humaan, beginselvast én ruim, vlaamsgezind
én universeel zou zijn.
Ziedaar enkele hoofdlijnen van de veelzijdige bedrijvigheid van Jw. Belpaire,
zoals zij dete in haar c Gestalten In 't Verleden. met doorvoelde oprechtheid,
heldere blik en discrete eenvoud neerschreef_ Boeiende en zelfs onmisbare bIJzonderheden uit onze eultuurgeschledenls in de XIXe eeuw worden hier meegedeeld.
In dit werk zal de lezer de overtuiging opdoen dat niemand In onze Vlaamse
geschiedenis de rol, die de vrouw met haar eigen gaven In onze beschaving
vervullen kan en moet, zo volkomen heeft bellchaamd als Jw. Belpalre. Uit dit
boek rijst haar eerbledwaa'rdige en beminnelijke figuur voor ons op als een
ideaalbeeld van waarachtige vrouwelijke levensgrootheld. ZIJ heeft gedurende drlekwart-eeUW8 de Kerk, baar land, haar volk, zuiver en volkomen gediend, zoals
all één dienen kan wie levenslang In volledig zelt-vergeten, de liefde tot God en
evenmens, puur en diep, In rijn ziel hield geschreven.
Alhert WEBTERLINCK.
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ook de Bijbel niet, weerstaat aan de verwerende invloeden van
den tijd. De inzichten en tendensen der mensen wisselen met de
cultuurgetijden en ook het Boek ondervindt daar de gevolgen
van. Al zal geen oprecht Protestant het beginsel huldigen van
het « vrije onderzoek » zonder meer, allen huldigen het beginsel
van het alles primerende en dominerende Woord Gods, vastliggend in de Schrift, zelfs al wordt er tot versteviging der stelling
het « verstaan volgens bepaalde Belijdenissen » of een andere
formule bijgevoegd. Ook die Belijdenissen, evenmin als de kerken, de synode, de formulieren van eenheid etc. zijn niet het
Woord Gods en vallen min of meer onder dat zo reformatorische
begrip : menselijke inzettingen.
De reformatoren en al wie reformatorisch dachten, ontleenden
het recht om zo te denken (of meenden dit te ontlenen) aan de
volstrekte gesteldheid der Kerk onder Gods Woord. Zij konden
dus niet anders dan ook hun kerk volstrekt onder dit Woord stellen en het is dit verzwakte, dit bloedloze en fletse kerkbegrip dat
« la grande misère » der Protestantse kerken uitmaakt. Het zijn
niet zozeer de « Grandes Thèses » der Protestantse theologie, de
sola-fides-leer, de Lutherse rechtvaardiging, de verdorvenheid
van den mens, de ontkrachting der Sacramenten, de ontzinnelijking der religie, die op den duur het karakter van het Protestantisme bepaald hebben, als wel de verminking van het kerkbegrip. Niets doet, vooral in den Calvinistischen tak der reformatie, het sectarische en scheurmakerige van het Protestantisme
voortdurend zo onbedwingbaar aan het licht treden als juist
deze met zorg behoede praevalentie van het zuivere Woord Gods.
Er ligt een eigenaardige tragiek in het vurige verlangen van
zoveel voorbeeldige Protestantse Christenen naar eenheid, naar
de « Una Sancta », naar opheffing der verdeeldheden, om Christus
als-het-ware wederom te bekleden met het als een geheel geweven
kleed zonder naad, waarover de soldaten het lot wierpen. Toch
moet het ieder denkend mens duidelijk zijn, dat deze eenheid
volkomen illusoir zal blijven, dat alle gesprekken der kerken
onderling bij voorbaat onvruchtbaar zijn, zolang er niet een instantie aanvaard wordt, die deze eenheid enigszins kan waarborgen en bestendigen. Het zuivere Woord Gods op zich zelf
kan deze instantie niet zijn : dit hebben vier eeuwen Protestantisme wel geleerd.
De leerstellige kloof tussen Katholieken en Protestanten is sinds
Calvijn zeker niet versmald. De orthodoxe Calvinist denkt nog
even reformatorisch als de schrijver der Institutio Religionis
Christianae en de voorraad van in zijn oog menselijke inzettingen
en vrome aangroeisels, waartegen zich zijn protestants instinct
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schilderen, kon zich vermeien tussen Heiligen en Bisschoppen,
monniken, kluizenaars, maagden en martelaressen, een bont en
bewegelijk gezelschap : wie iets dergelijks, voorzover de hervormde ideologie dit had toegelaten, later had willen voorstellen,
had zijn doek allicht met gebefte en getabberde dominee's moeten
bevolken, wat een minder pittoresk effect zou gehad hebben.
Daarom schilderden de Hollanders liever Schuttersdoeken en binnenhuisjes.
De typische vertegenwoordiger, de exponent van het Protestantisme is de bedienaar des Woords, de predikant, de dominee,
in veel hogere mate dan de Pastoor dit is van het Katholicisme.
Deze laatste staat niet alleen : de pater, de monnik, de missionaris, de kloosterzuster vertegenwoordigen, ieder op eigen wijze,
een bepaald aspect van de Katholieke Kerk, terwijl de dominee
als ambtsdrager nauwelijks iemand boven of onder zich heeft.
De dominee, dit beschaafde, welwillende, werelds gecamoufleerde
type, is een merkwaardig verschijnsel in het latere Christendom.
Zich de Apostelen des Heren in de gedaante van monniken of
gebaarde missionarissen voor te stellen zou niet moeilijk vallen,
maar hen in het uiterlijk van twaalf dominee's te aanvaarden,
zou onmogelijk wezen. De afstand tussen den dominee en Sint
Paulus lijkt mij wel zo groot, dat negentien eeuwen Christendo m
dien niet overbruggen kunnen. Er was en is in het Christendom
zo iets als een handoplegging en men kan dien afstand gesymboliseerd zien in de handoplegging, waarvan Sint Paulus spreekt
en die een genadegave, een charisma, schenkt tot opbouw en bevestiging der gemeente. Handen die een charisma, een genadegave verlenen : heel de Protestantse wereld huivert voor dit religieuze materialisme, terwijl het toch niet zover afstaat van het
Evangeliebericht, dat Jezus een kracht ter genezing van zich
voelde uitgaan. De Handelingen der Apostelen en de brieven van
Paulus staan vol van dit religieuze materialisme, dat culmineert
in Handelingen 19, waar de gelovigen « de doeken en gordels, die
(Paulus') lichaam hadden aangeraakt, op de zieken legden en
de kwalen verlieten hen ».
Waar men zo denkt en handelt, moeten, nog afgezien van de
wijdingsmacht, figuren voorkomen die men zich graag de handen laat opleggen, figuren van wier handen invloed en zegen
uitgaan. Het is deze gevoels- en gedachtewereld, zo diep wortelend in het oer-Christendom, die het Protestantisme radicaal heeft
afgesneden en waar het den dominee afwerend voor plaatste
zoals de Engel met het vlammenzwaard stond voor het gesloten
paradijs. Het begrip der zegenende handen, zo oermenselijk, zo
oer-Bijbels, zo oer-Christelijk, is het Protestantisme in wezen

.
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Natuur en Genade. Wel blijkt, ook uit de artikelen der overige
schrijvers, dat in de praktijk hier een der kerngeschillen tussen
Protestanten en Katholieken ligt. De Katholieke Kerk staat zoveel tegemoetkomender tegenover het natuurlijke, zowel in het
individu als in staat en gemeenschap, wat haar activiteit en penetratie-vermogen ten goede komt, dan het Protestantisme dat
van huis uit alles onder den vloek der zonde slaat en met de dingen dezer wereld vaak geen weg weet.
En toch is hier het wonderlijke, wat Protestantse auteurs gemakkelijk ontgaat, dat de Katholieke Kerk veel minder vertrouwen toont in de menselijke natuur dan welke Protestantse kerk
ook. Vandaar al die voorzorgen om haar volgelingen te behoeden
en te beschermen, wat Protestanten gewoonlijk verklaren als
bemoeizucht bij de Kerk en kuddegeest bij de gemeente. Het is
ten slotte niet veel anders dan de toepassing van een ook zuiver
Protestants beginsel, de gevallen mensennatuur voor het kwade
te vrijwaren. De Protestantse Kerk belijdt de grenzenloze verdorvenheid van den mens, maar stelt in de praktijk een nogal
stevig vertrouwen in dienelf den mens.
Ook hier is weer de anders geaarde Protestantse kerkopvatting
van invloed. Een kerk die bindende macht over de gewetens oefent,
die concrete voorschriften en aanwijzingen geeft voor allerlei levensverhoudingen, druist in tegen het gevoeligste reformatorische
instinct. De kerk moet zich aan haar profetische predikende taak
houden, doch mag niet een alomvattende allesbeïnvloedende geestesmacht wezen. Het is merkwaardig hoe eensgezind de schrijvers
dezer artikelen met aanvankelijke bewondering naar de diep inwerkende kracht en het penetratievermogen der Katholieke Kerk
opzien, doch hoe het reformatorisch instinct zich bij allen te weer
stelt om in hun kringen een dergelijke activiteit af te wijzen. De
concrete wijsheid der Kerk zien zij liever vervluchtigd in typisch
Protestantse vaagheden en algemeenheden, vaagheden waardoor
het Protestantisme vaak zo moeilijk den overgang vindt naar de
concrete houding of daad.
Dit illustreert deze aflevering van Wending op treffende wijze.
In vele toonaarden wordt hier het opdringen van Rome's invloed
en « macht » beschreven en tevens de klacht geuit over het achterblijven en verzaken der eigen kerken, telkens echter met de
bijverzuchting dat deze kerken het anders, christelijker, geestelijker moeten aanleggen. Nu ligt er in dit oordeel van buitenstaanders, zelfs van welwillende buitenstaanders, niets verwonderends. De inwerking der Kerk op mensheid en samenleving
moet verwezenlijkt worden, ten dele althans, door mensen en zal
in dit opzicht altijd veel gebrekkigs en afkeurenswaardigs met
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zich brengen. Elk verstandig Katholiek is ervan doordrongen,
dat het menselijk aspect zijner Kerk ontstellend veel droevigs te
aanschouwen biedt, dat het « Lichaam van Christus » door de
eigen ledematen het ergst verscheurd wordt en dat de belijders
van andere confessies, die hij voor afgescheidenen houdt, hem
voortdurend ten voorbeeld zijn, doch bij dit alles blijft hij zich
bewust, dat deze Kerk de belofte heeft en de vervulling, dat zij
door den Geest bezield wordt, dat in haar de Heiligen opbloeien,
dat Jezus Christus zelf in haar voortleeft. De buitenstaander die
dit niet erkent, zal haar altijd als een mensenschepping beschouwen en haar als zodanig beoordelen. Zo kan Dr. H. Berkhof in
zijn artikel over Rooms-Katholieke Theocratie neerschrijven :
« (de Katholiek) is geroepen om altijd en overal door een rusteloos
machtsstreven aan de heerschappij der Kerk en zo aan de Heerschappij Gods mede te werken ». Sint Franciscus of de H. Pastoor
van Ars of B enoit Josef Labre, die toch voortreffelijke Katholieken waren, zouden zich de ogen uitgewreven hebben, als zij dit
lezen. En Thomas van Aquine zou van zijn Nijmeegs piédestal
gestort zijn, als hij in hetzelfde stuk te lezen kreeg : » (dat de
R. K. Kerk) niet op de wijze der Reformatie het geloof ziet als
een werk des Heiligen Geestes, maar als een redelijke acte ». Deze
enormiteiten hadden in dit Wending-nummer niet mogen voorkomen. Dat iets tegelijk het werk van den H. Geest en een redelijke acte kan zijn, schijnt er bij Dr. Berkhof niet in te willen.
Ik zou hem echter willen vragen of de belijdenis van Petrus bij
Caesarea Philippi : « Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God » niet tevens een buitengewoon redelijke acte was.
Ik geloof niet dat de H. Geest met de redelijke acten der mensen
gemakkelijk in conflict raakt.
Zo staan er meer onhoudbaarheden in Dr. Berkhofs verhandeling, zoals trouwens in de meeste dezer artikelen. Vooral keert
telkens de angst terug dat het bij een Katholiek staatsbestel gedaan zou zijn met de vrije uitoefening der Protestantse religie.
Dit is inderdaad een delicaat geval, dat echter gezien moet worden in het licht des tijds. Zowel Protestanten als Katholieken
hebben elkaar tijdelijk en plaatselijk van de vrijheid beroofd.
Verschillende cultuurperioden brengen, buiten alle religie om, een
geheel verschillende vrijheidsidee mede, en het getuigt niet van
wijsheid de vrijheidsidee der hedendaagse West-Europese democratieën aan vroegere eeuwen als norm en maatstaf aan te leggen. Ook de Katholiek is een kind van zijn tijd en huldigt, bij
behoud van den Katholieken geloofsinhoud, de gangbare ideeën
zijner cultuurperiode. Er is echter geen enkel geloofsvoorschrift,
dat de politieke onderdrukking van andersgelovenden oplegt.
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Een ander schrikbeeld van meerderen dezer auteurs is de Mariaverering, waarbij onherroepelijk op het « medeverlosserschap »
der Moeder Gods als het uiterste van anti-schriftuurli j kheid wordt
gewezen. Zelfs een zo waarderend toeschouwer als Prof. G. van
der Leeuw kan het niet laten hier van « de binding aan de moeder », van « deze gedoopte Magna Mater » en van « godslasterlijk »
te spreken en neer te schrijven : « God de Vader heeft er natuurlijk zijn plaats, zij het wellicht naast God de Moeder ». Als
nu het groene hout onder de Protestanten, waartoe deze auteur
zeker te rekenen is, reeds zo schrijft, hoe zal dan het dorre dat
in dit tijdschrift niet aan het woord komt, over Rome denken
en schrijven ? Van der Leeuw behandelt het culturele aspect van
beide confessies en vloeit over van lof voor den culturelen invloed
van het Katholicisme in tegenstelling tot de Protestantse kerken.
Maar telkens volgt het getuigenis : non tali auxilio, zo als Rome
te werk gaat, moeten wij het niet doen. Dan nog liever geen
invloed. Rome is tenslotte een machtsinstituut geworden.
Van der Leeuw lijkt mij ook de onafhankelijkste, het meest
de vrijzinnigheid naderende dezer schrijvers. Zijn uitspraak :
« Wij, gereformeerden, zijn catholieke christenen. Wij zijn dat
op hervormde wijze. Al het catholieke is het onze. Wij aanvaarden het onder voorbehoud, zoals wij ook de reformatorische aanvaarding en afwijzing onder voorbehoud aanvaarden. Want het
kan er een christen nooit om te doen zijn « goed rooms » of « goed
gereformeerd » of « goed Luthers » te zijn. Hij behoort alleen
een goed christen zijn. En hij kan dit slechts op zijn eigen wijze.
Wat de Kerk, wat zijn kerk hem leert, zal hem voorlopig den
weg wijzen. Maar toch alleen voorlopig. » Ik betwijfel of de
meeste orthodoxe Protestanten dit onderschrijven zullen. Wat
hij verder zegt over de Katholieken, dat zij namelijk den indruk
maken « dat de stricte eerlijkheid tegenover zich zelf en anderen
bij roomsen niet zo vanzelf spreekt als bij niet-roomsen » moge
waar zijn, maar is dit niet eer een gevolg van hun twee, drie
eeuwen lange achteruitzetting in Nederland dan van hun Katholiek-zijn ?
Prof. van der Leeuw schermt graag met het « catholieke » patrimonium, dat alle confessie's uit de oude Kerk hebben overgeërfd. Dit is echter meer romantiek dan werkelijkheid. Zou zich
een Christen-tijdgenoot van Augustinus, van Karel de Grote, van
Bernardus of van Thomas in een Protestantsen kerkdienst hebben
thuisgevoeld ? Dat hij zich onmiddellijk bij een katholieke processie zou hebben aangesloten, lijdt wel geen twijfel. Zijn bewering dat « de Roomse kerk, zoals wij die kennen, de Kerk is, niet
van Dominicus of Franciscus, zelfs niet zonder meer van Thomas
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en de scholastiek, maar van het Barok en de Jesuïeten » is meer
een boutade dan een diagnose. Zo had een veertiende-eeuwse van
der Leeuw kunnen zeggen : « De Kerk, die wij kennen, is niet
meer de Kerk van Anselmus of Hildebrand, maar van Thomas
en de Dominicanen ».
De beschouwingen van Dr Tromp en Prof. van der Leeuw lijken mij de belangrijkste en principieelste uit het Wending-nummer en bevatten in nucleo wat in de overige artikelen meer gedetailleerd wordt uitgewerkt. Ook volgen er nog kortere of langere
verhandelingen over het Katholicisme in de U. S. A., Het Vaticaan
en Oost-Europa, het Protestantisme in Spanje en de Katholieke
Kerk en het Anglicanisme. De « dingen worden hier inderdaad
niet onnodig scherp gesteld » en de algemene toon is welwillend
en waarderend. Tocht blijkt ook uit dit irenische boekje de onoverbrugbaarheid der kloof die ons scheidt : zolang het niet
graduele, maar essentiële verschil in kerkopvatting blijft bestaan,
is alle « gesprek » nutteloos.

Zich-zelf
Zich-zelfzijn
zijn
door Dr
Dr S. STRASSER
door

De mens
zich-zelf te
te zijn.
zijn. Dat isis het
De
mens streeft
streeft ernaar
ernaar zich-zelf
hetmerkmerkwaardigste
phenomeen waarop
wijsgerige anthropoloog
anthropoloog bij
bij
waardigste phenomeen
waarop de
de wijsgerige
ons sluimert
sluimert steeds
steeds het
het besef
besefvan
van
zijn
onderzoek stoot.
zijn onderzoek
stoot. Diep
Diep in ons
ontevreden over
enwel
wel
onze
onze ontoereikendheid.
ontoereikendheid.Wij
Wij zijn
zijn ontevreden
over ons zelf, en
in een zeer bijzondere
bijzondere zin. Niet
Nietalleen
alleen hebben
hebben wij
wijbepaalde
bepaaldeobjecobjectieve doeleinden
doeleinden niet
niet bereikt,
bereikt,bepaalde
bepaaldeprestaties
prestatiesniet
niet.
geleverd,
. geleverd,
niet
bepaalde
bepaalde plichten
plichten verwaarloosd
verwaarloosd;;niet
niet alleen
alleen kunnen
kunnen wij
wij ons niet
de smetteloze
smetteloze en
en stralende
stralende voorbeelden
voorbeelden uit
uit de
de
vergelijken
vergelijken met
met de
geschiedenis, uit de legende en uit de mythe ;; wij
wij weten
wetenniet
nietalleen
alleen
dat wij geen engelen zijn en geen
geen heiligen,
heiligen, dat wij op
op Sint
SintFranFranciscus
evenmin lijken
op Socrates
Socrates en
en Heracles.
Heracles. Onze
Onze metametaciscus evenmin
lijken als op
physische ontevredenheid
ontevredenheidover
overons
ons zelf
zelf reikt verder.
verder. Wij
Wij besefbesefphysische
fen dat
dat wij
wij reële
reëlemogelijkheden
mogelijkheden bezitten,
bezitten, waarvan
waarvan wij geen
geen gegebruik maken
maken;; dat
dat in ons
bruik
ons kiemen
kiemen sluimeren
sluimeren die
die wij
wij niet
nietdoen
doen
ontluiken ;; dat ons talenten
talenten zijn
zijn toevertrouwd
toevertrouwd waarmee
waarmee wij
wij niet
niet
ontluiken
woekeren ; dat ons
ons concrete
concrete gelegenheden
gelegenheden geboden
geboden worden
wordendie
diewij
wij
niet
laten voorbij
voorbij gaan.
hebben steeds
gaan. Wij
Wij hebben
steeds de
de indruk
indruk dat
dat wij nog niet
zijn
wij moeten
moeten zijn
zijn;; dat
dat wij,
wij, als
als het
het ware,
ware, ons
ons zelf
zelfnog
nog
zijn wat wij
niet hebben
dat wij
wij nog
hebben verwezenlijkt
verwezenlijkt ; ; dat
nog niet
niet af
af zijn
zijn ; dat
dat wij
wij
vol-einding. En zo voelen
voelen wij
wij ons
onsgedreven
gedrevennogverzijad
nog ver zijn van de vol-einding.
ons zelf te
te ««vol-maken
vol-maken»» in
in de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke zin
zin van
van dit
ditwoord,
woord,
maken totdat
volop diegenen
diegenen zijn die
die wij
wij horen
horen
d.w.z. ons
ons te maken
totdat wij volop
d.w.z.
te zijn.
zijn.
Deze transcendentale ontevredenheid
over ons·
ons zelf
ontevredenheid over
zelf isisgeen
geenkenkenmerk van onze zenuwachtige
zenuwachtige tijd, zij isis geen
geengevolg
gevolgvan
vanons
onslabiel
labiel
moderne mensen. Het bewuste
bewuste verlangen
verlangen naar
naar zelfzelfevenwicht van moderne
ontplooiing vinden
vinden wij
wij onder
ontplooiing
onder de
de meest
meest verschillende
verschillende vormen
vormen bij
bij
enkelingen,
tijden.
de
enkelingen, gemeenschappen
gemeenschappenen
en volkeren
volkeren van
van alle
alle tij
den. Bij de
oude Hellenen was de
'1'Vó){}oJ aavzóv
UIIVT6'V (leer je
je zelf
zelf kenkende bekende
bekende leuze
leuze yv6361
niet bedoeld
bedoeld als
als ijdele
ijdelezelfbespiegeling,
zelfbespiegeling, maar
maarals
alsaanspoaansponen) niet
nen)
om zich
zich lichamelijk
lichamelijk en geestelijk
geestelijk te
te vormen
vormen en
en tetevervolvervolring om
de Middeleeuwenstond
stondhet
hetverlangen
verlangen naar
naar zelfzelfmaken. -In In
maken.
de Middeleeuwen
volmaking
gelijk met het
het streven
streven naar
naar zelfheiliging
zelfheiliging;;boetvaarboetvaarvolmaking gelijk
digheid, ascese, vrijwillige
vrijwillige armoede
armoede waren
waren de
demiddelen
middelendaartoe.
daartoe.
digheid,
In de
de latere
latere Middeleeuwen
Middeleeuwen is deze
deze strekking
strekking zeer
zeer duidelijk
duidelijk waar
waar
nemen bij
bij de
deverschillende
verschillende mystische
mystische en
enchiliastische
chiliastische bewebewete nemen
gingen. De Duitse
heeft
Duitse mysticus
mysticus Angelus
Angelus Silesius
Silesius (J. Scheffler) heeft
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later onder woorden gebracht wat deze kringen bezielde :
« Mensch werde wesentlich, denn wenn
die Welt vergeht
So f ault der Z uf all weg, das
Wesen, das besteht. »
De naam Renaissance betekent niet, zoals velen menen, weergeboorte van de klassieke studies. De oorspronkelijke term « rinascità » omvatte veel meer. Het was de mens die herboren moest
worden, de mens die in het barbaarse (« gothische ») tijdperk de
in zijn mens-zijn sluimerende mogelijkheden had miskend en veronachtzaamd. De studie van de Griekse en Latijnse schrijvers
werd als een middel beschouwd, om de mens meer mens te doen
zijn. Wanneer wij heden ten dage van « humaniora » spreken,
denken wij meestal niet aan de diepe zin van dit woord. In de
moderne tijd vinden wij een verwante richting die onder het slagwoord « vooruitgang » optreedt. Door verbetering van de politieke, economische, sociale, hygiënische, eugenetische toestanden
wil men de evolutie van het mensdom in de hand werken. Niet
aan de grote massa, maar aan uitverkorene, sterke naturen is het
heroïsche appel van Nietzsche gericht. Pathetisch verkondigt hij
dat de mens iets is dat overwonnen moet worden, dat het doel
van de mens de Uebermensch moet zijn. De existentie-philosof en tenslotte hebben dit motief tot hun leitmotief gemaakt. De
mens moet op heldhaftige wijze zijn houding bepalen tegenover
het feit van zijn geworpenheid. Hij moet zijn bestaan in handen
nemen, hij moet zich niet alleen vervolmaken, maar zich maken,
verzekert ons J. P. Sartre. « Ich bin, was ich werde », in deze
korte en lapidaire formule vat K. Jaspers het probleem van het
zelf-zijn samen. 1
Ziehier de grondsituatie zoals ze de wijzen, de denkers, de
alhoewel in zeer verschillende beopvoeders van alle tij den
hebben beschreven. Deze toestand is de algemeen
woordingen
menselijke. Hij is karakteristiek voor ons zijn als mens-zijn. De
vraag is nu : Welke consequenties moeten wij daaruit trekken ?
Wat valt ons te doen ? Wat eist deze metaphysische situatie
van ons ?
Verschillende mogelijkheden schijnen zich hier op 't eerste gezicht voor te doen ; verschillende richtingen die diametraal tegenover elkaar staan. Verschillende wegen schijnen naar het zichzelf-zijn te leiden.
Ik kan mij het volgende zeggen : Ik, Peter, ik moet niet Paul
worden. Ik moet die worden, die ik ben. Ik moet mijn persoon1. Phflosophie, Berlijn 1932, deel II, Existenzerhellung, blz. 40.
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mogelijkheden verwezenlijken,
verwezenlijken, van mijn
mijn persoonlijke
persoonlijke bebelilijke
j ke mogelijkheden
gebruik maken,
maken, ik
ik moet
moet mij
mijontwikkelen
ontwikkelenvolgens
volgens mijn
mijn
gaafdheden gebruik
moet mij
mij zelf
zelfworden.
worden.
aanleg. Ik moet
vertoont zich
zich een
eeneigenaardig
eigenaardigphenomeen
phenomeen : : Zo gauw
gauw mijn
mijn
Hier vertoont
streven Ik-zelf te worden de vorm aanneemt van het bewustestrevnIk-zlfwodevrmanthbewus
van mijn
mijn feitelijke
feitelijke mogelijkheden
mogelijkheden rijst de
de vraag
vraag:
Wie
: Wie
realiseren van
ik?? Immers,
Immers, om
om te kunnen
kunnen streven, moet
moet mij
mij een
een doel
doel voor
ben ik
ikmoet
moetworden
worden existeert
existeert echter
echternog
nog
ogen staan.
staan. De
De mens
mens die
die ik
ogen
niet. Hetgeen in mij in
in aanleg
aanleg aanwezig
aanwezig is,
is, bestaat
bestaatnog
nogniet
nietdaaddaadniet.
meer ben
ben dan
dan deze
deze reële
reële mens
mens X
X Y,
Y, met
met zijn
zijn
werkelijk. Dat
werkelijk.
Dat ik meer
middelmatigheid, zijn ontoereikendheid, zijn gemeenheid, dat weetmidelatgh,zjnoreikd gmnhei,datw
zeker, Maar
Maar wie ben
ben ik
ik dan
dan?
ik zeker,
?
Om dat
doorgronden moet
mijn aandacht
aandacht op
op mijn
mijn feitefeiteOm
dat te doorgronden
moet ik mijn
zo-en-niet-anders-zijn vestigen.
vestigen. Vandaar
Vandaar een
een egocentrische
egocentrische
lijk zo-en-niet-anders-zijn
egocentrisme is geen
geen egoïsme
egoïsme in
in de
degewone
gewonebetebetehouding. Dit egocentrisme
houding.
het woord,
woord, het
het isisgeen
geenhebzucht,
hebzucht, geen
geenbaatzucht,
baatzucht, geen
geen
kenis van het
eerzucht. Ik
immers niet naar
naar geld,
geld, niet
niet naar
naar een
eenpositie,
positie,
eerzucht.
Ik streef immers
naar een
een onderscheiding.
onderscheiding. Ik streef
streef naar
naar mijzelf.
mijzelf. De
De houhouniet naar
daaruit voortvloeit
voortvloeit zouden
zouden wij
wij kunnen
kunnen karakteriseren
karakteriserenals
als
ding die daaruit
wat ik
ik beleef,
beleef, wat
watikikop
opmijn
mijnlevensweg
levenswegontmoet,
ontmoet,
volgt : Alles wat
volgt
er met
met mij
mij gebeurt,
gebeurt, verschijnt
verschijnt me
me ofwel
ofwelals
alseen
eenhinderpaal
hinderpaal
wat er
als een
een gelegenheid
gelegenheid voor
voor de
de ontplooiing
ontplooiing van mijn
mijn eigen
eigen perperof als
beeld te
te vormen
vormen van
van hetgeen
hetgeen in
in
soonlijkheid.
soonlijkheid. Ik
Ik tracht
tracht mij
mij een beeld
feite mijn
mijn individueel
individueel karakter
karakter zou
zou zijn
zijn en
enikikbeoordeel
beoordeelonwilonwilvanuit het
het standpunt
standpunt van
van dit
dit
lekeurig
toestanden vanuit
lekeurig alle
alle dingen en toestanden
psychologisch
van meetaf
meetaf als
alspaspaspsychologisch zelfportret.
zelfportret. Alles verschijnt me van
send of onpassend,
onpassend, als
als hinderend
hinderend of
ofbevorderend
bevorderend voor
voor mijn
mijnboven
boven
gevolg isisdat
datikikdedeonbevangenheid
onbevangenheidververalles
belangrijk Ik.
Ik. Het gevolg
alles belangrijk
lies tegenover
tegenover mijn omgeving
omgeving en
en tegenover
tegenover mijzelf.
mijzelf.
Laten
datdoor
doorenige
enigevoorbeelden
voorbeeldenverduidelijken.
verduidelijken.
Laten wij dat
Ik
zou geneesheer,
geneesheer, officier
geestelijke kunnen
kunnen worden.
worden. Na
Na
Ik zou
officier of geestelijke
lange
aarzelingen heb
keuze gedaan.
gedaan. Deze stap, meen
meen ik,
ik,
lange aarzelingen
heb ik
ik een keuze
zal
beslissen. Mijn
zal van zelf
zelf een
een heerlijke
heerlijke inhoud
inhoud krijkrijzal beslissen.
Mijn leven
leven zal
gen. Ik
Ik heb
heb immers
immers mijn beroep
nu moet
moet
beroep gekozen
gekozen:: Alles
Alles wat
wat ik nu
doen,
vormend en waardevol.
waardevol. Alle
Alle voor
voor mijn
doen, zal
zal interessant zijn, vormend
innerlijk rijpingsproces onverschillige bezigheden zijn definitief inerljkpgsocnverhilbzgdjnefit
verbannen uit
uit mijn toekomstige
toekomstige werkkring.
werkkring. Ik
Ik denk
denk daarbij
daarbij niet
niet
verbannen
- althans
eraan,dat
datikikals
alsgeneesgeneesalthansniet
nietop
opde
deeerste
eersteplaats
plaats- eraan,
heer
mensdom, als
voor mijn
mijn volk,
volk, als
als
heer voor
voor het lijdende mensdom,
als officier voor
geestelijke
Rijk God's
God's geopteerd
geopteerd heb. Ik heb
heb een
een beroep
beroep
geestelijke voor het Rijk
gekozen,
riep. Niets
Niets stond
stond me
meconcreet
concreetvoor
voor
gekozen, zonder
zonderdat
dat me
me iets
iets riep.
ogen
nietig persoontje.
persoontje. Daarom
Daarom kan dan
dan ook
ook de
de
ogen dan
dan mijn
mijn eigen nietig
onaangenameverrassing
verrassing niet
niet uitblijven.
uitblijven. Hetgeen
onaangename
Hetgeen me zo
zo interesinteressant
schoon voorkwam,
voorkwam, blijkt
van dichterbij
dichterbij te bestaan
bestaan uit
uit
sant en schoon
blijkt van
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een
reeks onbenullige,
onbenullige, zo
zo niet
nietvervelende
vervelende bezigheden.
bezigheden. Bestendig
Bestendig
een reeks
heb ik met
met lastige
lastige dingen
dingen te
te maken,
maken, gedurig
gedurig kom
kom ik in
in conflict
conflict
heb
met
geborneerde mensen,
word ik
ik door
door bekrompen
bekrompen toetoemet geborneerde
mensen, steeds
steeds word
standen
gehinderd. Niemand
mij begrijpen,
begrijpen, niemand
niemand houdt
houdt
standen gehinderd.
Niemand wil
wil mij
mijn gevoelens
gevoelens en
en innerlijke
innerlijke behoeften.
behoeften. Iedereen
Iedereen
rekening
rekening met
met mijn
vraagt van mij offers
offers en
enwel
weloffers
offersdie
dieme
medaarom
daaromzozoondrageondragelijk
persoonlijk leven raken.
raken. Stilaan
Stilaan word
word
li j klijken
lijkenomdat
omdatze
ze mijn
mijn persoonlijk
ik gewoon
gewoon enkel
enkel de weinige
weinige uren
uren van
van ontspanning
ontspanning als
als aan
aan mij
mij
toebehorend te beschouwen. Uit een jonge idealist, die ik meendetoebhrndscuw.Uitenjogdals,ikmen
zijn, verander
verander ik
ikinineen
eenslechtgeluimde,
slechtgeluimde,voortdurend
voortdurendontevreontevrete zijn,
den, openlijk of in
in 't't geheim
geheimcynische
cynischebeoefenaar
beoefenaarvan
vanmijn
mijnberoep.
beroep.
zijn, heeft
heeft voor
voor
De loopbaan,
loopbaan, waarvoor
De
waarvoor ik
ik meende
meende geboren
geboren te
te zijn,
mij enkel
enkel nog
nog betekenis
betekenis als
als broodwinning
broodwinning ;; ik
ik ben
ben daardoor
daardoor niet
niet
ik-zelf geworden.
geworden.
beroep niet
staat was
was tetevervulvervulDe
verwachtingen die
De verwachtingen
die het
het beroep
niet in staat
len,
draag ik dan
dan over
over op
op mijn
mijn particulier
particulier leven.
leven. Ik
Ik droom
droom b.v.
b.v.
len, draag
van
een ongehoord
ongehoord liefdegeluk.
liefde die,
die,
van een
liefdegeluk. De
De ervaring
ervaring van
van de liefde
zoals
vermoed, dieper,
dieper, ontroerender
ontroerender en
en verrukkelijker
verrukkelijker isisdan
dan
zoals ik vermoed,
welke andere
andere aandoening
aandoening ook,
mij dan
dan voor
voor alle
alleteleurstelteleurstelwelke
ook, zou
zou mij
lingen schadeloos
schadeloos stellen.
liefde zal
zal me
meinnerlijk
innerlijkverrijken.
verrijken.
lingen
stellen. De
De liefde
Zij
zal mij
mij met
met een
eenander
ander wezen
wezen verenigen
verenigen dat
datmijn
mijnintiemste
intiemste
Zij zal
alleen begrijpt
begrijpt en
en eerbiedigt,
eerbiedigt, maar
maar dat
datgelijk
gelijk
opwellingen
opwellingen niet
niet alleen
een fijne snaar
snaar meetrilt
meetrilt met
met alle
alle harmonieën
harmonieën van
van mijn
mijn ziel.
ziel. Door
Door
geheimste droombeelden
droombeelden te
begrijpen en al
al mijn
mijnpogingen
pogingen
mijn geheimste
te begrijpen
te steunen,
steunen, om
om ze
ze te
teverwezenlijken,
verwezenlijken, zal
zal het
het ander
ander Ik
Ikwaarmee
waarmee
ik me wil
wil verbinden,
verbinden, op beslissende
beslissende wijze ertoe
ertoe bijdragen,
bijdragen, dat
dat ik
ik
ik ben.
ben.
eindelijk
word die ik
eindelijk word
Letwel,
ook daarbij weer steeds
steeds aan
aan mijzelf
mijzelfheb
hebgedacht.
gedacht.
Letwel, dat ik ook
andere ego komt
komt alleen
alleen inzover
inzover in
in aanmerking,
aanmerking, als het
het me
me
Het andere
aanvult,
verrijkt, als
als het
het me
me verruimt.
verruimt. Het
Het ontgaat
ontgaat
aanvult, als
als het
het me verrijkt,
helemaal dat
dat de
de andere,
andere, waarmee
waarmee ik
ik me
me wil
wilverbinden,
verbinden, zelf
zelf
me helemaal
een
mens is die
die behoefte
behoefte heeft
heeft aan
aan steun,
steun, aan
aan hulp,
hulp, aan
aan toewijtoewijeen mens
ding. Hij
Hij isiszelf
zelfeen
eenzwak
zwakenenontoereikend
ontoereikendwezen,
wezen, met
meteen
een innerinnernaar een beter
beter Ik
Ik dat
dat hij
hijzou
zoumoeten
moetenworden.
worden.
lijke
verwijzing naar
lijke verwijzing
Dat bemerk
bemerk ik niet omdat ik, terwijl
terwijl ik
ik meen
meen te
tebeminnen,
beminnen, enkel
enkel
Ik vraag
vraagvan
vande
deandere
anderetotale
totaleovergave,
overgave,
op
ben gericht.
gericht. Ik
op mij zelf ben
maar ikzelf ben niet bereid
bereid offers
offers te
tebrengen,
brengen, zeker
zeker geen
geenoffer,
offer,
maar
dat
persoonlijk leven zou
zou raken.
raken. En
En toch
toch - dit hoeft niet
niet
dat mijn persoonlijk
beklemtoond te worden
worden - telt in
in de
de liefde
liefdealleen
alleenhet
hetallerpersoonallerpersoonlijkste.
houding, zo
zo als
als wij
wij zezedaarjuist
daarjuistgeschetst
geschetsthebben,
hebben,
lijkste. Een houding,
maakt dan ook
ook een
een teleurstelling
teleurstelling onvermijdelijk.
onvermijdelijk. De
De toewijding
toewijding
maakt
van de ander
ander kan
kan dan
dan nog
nog zo
zo volmaakt
volmaakt zijn.
zijn. Vroeger
Vroeger of later
later
van
kom ik tot de
de ontdekking
ontdekking dat ook hij een
een mens
mens isismet
mettekorten,
tekorten,
kom
een mens die behoefte
behoefte heeft
heeft aan
aan aanvulling,
aanvulling, aan
aan aanvulling
aanvulling door
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mij:
bereid hier in
in de
de bres
bres te
tespringen
springenmet
methet
hetallerallermij: Ben ik niet bereid

persoonlijkste van
dan heb
heb ik niet
niet bemind.
bemind. Dan
Dan heb
heb ik
ik
persoonlijkste
van mijn
mijn Ik,
Ik, dan
ook
geen reden
reden om
om me
me te
te verwonderen
verwonderen dat
de liefde
liefde van
van mij
mij
ook geen
dat de
gemaakt heeft.
heeft.
niets gemaakt
De
tragedie van
mens die
erop uit
was zich
zich zelf
zelf te
te zijn,
zijnj
De tragedie
van de
de mens
die erop
uit was
die
duizend avonturen
avonturen stortte
doel een
een grote
grote rol
rol
die zich in duizend
stortte met
met het doel
spelen en
en die
die toch
tochde
deenige
enigegelegenheid
gelegenheidverzuimde
verzuimde om
om echt
echt
te spelen
deze tragedie
tragedie isisdoor
dooreen
eendichter
dichtergeschreven,
geschreven,door
doorHendrik
Hendrik
te zijn, deze
Zijn Peer Gynt
Gynt is een
een dromer,
dromer, een
een phantast,
phantast, een
een dolle
dolle
Ibsen.
Ibsen. Zijn
kop. Tot stoutmoedige
stoutmoedige ondernemingen
ondernemingen van
aard heeft
heeft hij
hij
kop.
van alle
alle aard
moed
toch bezwijkt
bezwijkt hij in
inhet
hetbeslissende
beslissendeuur
uurvoo
voorr
moed genoeg.
genoeg. En
En toch
zijn geheimzinnige tegenstrever, de grote Kronkel. De Kronkelzijngehm tsrve,dgoKnkl.Dre
hetcompromis,
compromis, van
van het
hetmenselijk
menselijkopzicht,
opzicht, van
van
is de
de geest
geest van
vanhet
de
onvrijheid. De Kronkel
Kronkel belet
belet Peer
Peer Gynt
Gynt recht
rechtdoor
door
de innerlijke onvrijheid.
het
leven te gaan
gaan ;; hij
hij verleidt
verleidt hem
hem de
de moeilijke
moeilijke situaties
situaties te
te
het leven
ontwijken,
toestanden te
ontvluchten ;; hij
de ooroorontwijken, de
de pijnlijke
pijnlijke toestanden
te ontvluchten
hij is de
zaak
waarom Peer Gynt
Gynt langs
langs duizend
duizend omwegen
omwegen en
enkromme
kromme papazaak waarom
zijn leven
leven niet bereikt.
Peer Gynt's
Gynt's
den het doel van zijn
bereikt. Hetgeen aan Peer
leven zin en houvast had kunnen geven, dat is de
de liefde
liefde van
vanSolveg.
Solveg.
Maar juist
op het
het punt
punt staat
staat Solveg's
Solveg's offer
offer teteaanvaaraanvaarMaar
juist als
als hij op
den,
ontzinkt hem
hem de moed.
moed. Om
Om alle
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bloote naakte existentie is de voor-waarde voor alle verdere verrijking van mijn leven. Om me zelf te handhaven, moet ik alle
gevaren ontgaan, alle risico's vermijden, alle moeilijkheden voorkomen. Dit bereik ik door mij aan mijn omgeving aan te passen.
Ik moet de mensen tegemoetkomen in wier gezelschap ik leef. Ik
moet de normen van de maatschappij eerbiedigen, zolang niet
mijn existentie daardoor in 't gedrang komt. Ik moet met de
oordelen en vooroordelen van mijn omgeving rekening houden,
althans voor zover deze verenigbaar zijn met mijn elementaire
belangen. Ik ben mijzelf, omdat ik zo soepel en buigzaam ben,
dat ik nergens aanstoot geef, met niemand in conflict kom en
nooit moeilijkheden heb. Ik ben mijzelf, omdat mijn bestaanswijze overeenkomt met die van de doorsneemensen in wier midden ik leef. Als doel voor mijn persoonlijke zelfontplooiing staat
me, als vanzelfsprekend, het conventionele ideaal van een bepaalde
kring, van een bepaald beroep, van een bepaalde klasse voor ogen.
Soortgelijke leuzen bepalen de bestaanswijze van ontelbare
mensen, zij het dat ze ze bewust toepassen, zij het dat ze ze
instinctmatig volgen. Ze kenmerken de brede weg waarop de
grote massa naar het doel van het zich-zelf-zijn marcheert.
Wij zien in waarop deze levenshouding neerkomt : Men wil
zich-zelf-zijn, jawel, maar zonder inspanningen, zonder moeilijkheden, zonder conflicten ; en dat bereikt men het best door -niemand te zijn. Men doet afstand van alles wat dit leven tot
mijn leven maakt. Om zich te midden van gevaarlijke en labiele
toestanden te kunnen handhaven, geeft men alles prijs wat aan
dit bestaan waarde, betekenis en waardigheid zou kunnen verlenen. De mens wiens leven een gedurig zich-aanpassen is, existeert dan ook eigenlijk niet ten volle ; zijn bestaan draagt het
kenmerk van de onvrijheid, van de onechtheid, van de inauthenticiteit.
Tegen deze houding is de wijsbegeerte van onze tijd in opstand gekomen. Wij hebben reeds erop gewezen dat de existentiephilosofen de « oneigenlijke » bestaanswijze van de mens aan
de kaak hebben gesteld. Vooral Martin Heidegger is op dit gebied
baanbrekend geweest. Het is waar, zegt hij, op de eerste plaats
ben ik niet Ik zelf ; op de eerste plaats besta ik in functie van
de anderen, in afhankelijkheid van het « Men ». Het « Men » is
de haast almachtige vijand van het echte bestaan, of, zoals Heidegger het noemt, van het « Dasein ». Tot het Dasein kan ik me
alleen door-worstelen, indien ik mijn bestaan in handen neem,
indien ik mijn zijn-op-de-wereld met al zijn benauwende perspectieven recht in de ogen durf te zien, indien ik mijn metaphysische eenzaamheid, mijn « geworpen-zijn » ken en het bewust
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op mij neem. Deze onverschrokkenheid is de eerste voorwaarde,
wil ik ernstig worden die ik ben, wil ik « echt » bestaan en niet,
gelijk een ding, alleen maar « voorhanden » zijn.
Wij moeten ons bestaan op heldhaftige wijze in handen nemen,
verzekeren ook de Franse existentie-philosofen. Wij moeten zelf
aan ons leven zin en inhoud geven, wij moeten ons zelf realiseren,
wij moeten « ons zelf uitvinden ». Immers ons wezen is vrijheid ,
is oorspronkelijkheid, is zelfverwezenlijking. Wij moeten deze
vrijheid gebruiken om een keuze te doen, om te beslissen, om daden te stellen. Hier echter openbaart zich het grote verschil tegenover de individualistische philosophie van de 19e eeuw, die
het probleem van het alter ego zelfs niet op behoorlijke wijze had
gesteld. De existentie-philosoof daarentegen denkt geen ogenblik
aan het Ding an sich. Voor hem lijdt het niet de minste twijfel
dat de dingen voor ons, en de menselijke wereld een wereld voor
ons is. Dingen, wezens, mensen, zij allen nodigen ons uit tot een
actief leven, tot daden, tot handelingen. Kiezen, beslissen, handelen is echter alleen dan mogelijk, wanneer wij onze fiere terughoudendheid opgeven, onze ik-betrokkenheid vergeten, indien wij
naar de wereld gaan, naar de mensen en de menselijke gemeenschappen. Wij moeten ons dus met de anderen verbinden ; maar,
wel te verstaan, niet onder de vorm van het laffe zich-aanpassen.
In een daad van heldhaftige overgave moeten wij ons « engageren ». Het thema van het engagement wordt dan ook onder
verschillende titels door haast alle existentie-philosofen behandeld.
Hier schuilt echter een groot gevaar. Men roept ons tegenwoordig van alle kanten toe : « Je moet handelen, beslissen, een
keuze doen ». Men geeft ons echter geen enkele norm, geen enkele
concrete aanduiding, hoe wij moeten handelen, in welke zin wij
moeten beslissen en wat wij moeten kiezen. Integendeel, me n
geeft ons te verstaan dat het daarop niet aankomt. Op analoge
wijze legt men met veel pathos de nadruk op de menselijke vrijheid maar geen woord wordt ons gezegd aangaande het gebruik
dat wij van deze vrijheid moeten maken. Men verzekert ons dat
wij ons zelf, als het ware, moeten uitvinden ; maar zelfs de
meest geniale en stoutmoedige uitvinder heeft toch een doel voor
ogen ! Ieder objectief element ontbreekt in de moderne verheerlijking van de daad. Het is maar al te waar wat E. Mounier
schrijft : « Cette intériorisation excessive de l'action, en nous
éloignant des controles objectifs et en ramassant notre intérêt
sur la recherche de l'intensité ne risque-t-elle pas de nous livrer
à une sorte de délire d'action pour l'action...
?

1. Introduction aux Existentialismes, Parijs 1947, blz. 11.
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hoogstaande mensen bij uitstek tegemoet. Het pro en contra van
een zaak overwegen is lastig. Telkens opnieuw moeten beslissen
is moeilijk. Kiezen sluit steeds een risico in zich. Laten wij dan
dat risico verminderen door eens en voor goed te kiezen. Gebruiken wij onze o zo lastige ! vrijheid om definitief afstand
te doen van deze vrijheid. Onze zelfstandigheid geeft ons, althans
schijnbaar, de mogelijkheid deze zelfstandigheid te niet te doen.
Nous nous engageons d.w.z. wij worden het pand in de hand
van anderen. Wir seizen uns ein d.w.z. wij worden de inzet in
een spel, maar dat spel is niet meer het onze. Het bekoorlijke
is : Wij hebben daarbij het gevoel te handelen ; j a juist de volgelingen van allerhande totalitarisme zijn vaak bezeten van hetgeen E. Mounier noemt de razernij der da ad omwille van de
daad. In de romans van Malraux wordt dit délire de l'action
pour l'action meesterlijk beschreven. Maar handelen ze werkelijk ? Sluit het begrip daad niet in zich een zelfstandig vinden
en afwegen van motieven ? Een autonoom overwegen en een
souverein beslissen ? Van dat alles is er geen sprake. De exponenten van een soortgelijk totalitarisme zijn actief in dezelfde
zin als een wiel van een machine actief is dat in een razend
tempo rond draait. Misschien koestert een soortgelijk wieltje ook
de illusie een gevaarlijk en tevens een nuttig bestaan te leiden.
Het bevindt zich ook inderdaad in een gevaarlijkere situatie dan
het meent ; want de machinist controleert het nauwkeurig en
vervangt het onmeedogenloos door een reserve-wieltje op het ogenblik zelf dat het een omwenteling minder doet.
Nu wordt het echter tijd dat wij ons bezinnen en ons afvragen : Zijn wij niet met heel ons onderzoek op een dood punt
gekomen ? Eerst hebben wij door concrete analysen getracht aan
te tonen dat wij ons niet verschuilen mogen in het « Gehause »
van onze individualiteit, dat wij abstractie moeten maken van
onze eigen aard, van onze eigen persoon. Dan hebben wij erop
gewezen dat het blote zich-aanpassen aan een mundane sociale
situatie niet beschouwd kan worden als een echt menselijke houding. Tenslotte was de totale overgave aan het andere en de
anderen het einde van onze vrijheid en scheen een zekere zelfbewuste terughoudendheid een waarborg voor onze geestelijke
autonomie. Hoe rijmt dat samen
Alvorens, hierin de philosophische mode volgend, vast te stellen dat de werkelijkheid absurd is en zinloos, of dat ze tenminste « een irrationele structuur vertoont », moeten wij ons nog
een inspanning getroosten. Wij moeten eerst de dialectiek van
de overgave aan een critisch onderzoek onderwerpen. Vragen wij
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digheid tegenover mij bewaren. Een laatste vreemdheid, een ondefinieerbare afstandelijkheid, iets dat van ver analoog schijnt
tot de subject-object spanning beheerst ook de vertrouwde familierelaties. En ook ik sta tenslotte als autonoom ego tegenover
al de mijnen, ze nemen een overgrote plaats in in mijn denken
en streven, maar ze beheersen toch niet al mijn transcendentale
horizonten, ze kunnen mij niet beletten op een wereld betrokken
te zijn. En juist zo is het met andere menselijke gemeenschappen en kringen, met het volk en de staat. Zeker, het betekent voor mij iets burger van deze staat te zijn. Maar ik weet,
dat er nog andere staten zijn. Zou ik zo handelen alsof ik daarvan niets wist, dan zou ik een geborneerd mens zijn, een chauvinist, een mens met een collectief-egocentrisme. Een soortgelijke
houding zou bovendien geaffecteerd en fictief schijnen, omdat
ik, als ik eerlijk ben, bekennen moet dat ik niet helemaal vervuld wordt door het fiere bewustzijn van mijn staatsburgerschap.
Hetgeen wij zoeken, hebben wij dus niet gevonden. Maar misschien kunnen de voorafgaande analysen dienen ter verduidelijking. Misschien maken ze 't ons mogelijk datgene wat ons in
staat zou kunnen stellen op integrale wijze ons zelf te zijn, scherper te omlijnen. Immers wij begrijpen nu : het moet me nog
inniger bevatten en tevens nog meer overtreffen dan het schoonste, verhevenste en grootste dat deze wereld me vertoont, meer
dan mijn gezin, mijn volk, mijn natie, mijn staat. In de abstracte
taal van de philosophie zouden wij zeggen : Het moet ten opzichte
van mij volledig immanent en tevens volledig transcendent zijn.
M.a.w. het moet meer ik-zelf zijn dan alles, wat ik van mij kan
begrijpen, en het moet minder ik-zelf zijn dan het vreemdste
wat ik van de wereld kan vatten. Het moet in mij wonen en
het moet tevens mijn beperktheid, bekrompenheid en geborneerdheid in alle richtingen transcenderen. Het moet mij in zich sluiten, maar ook heel de wereld, alle dingen en wezens, alle mensen
en menselijke gemeenschappen, alle families, volkeren, staten en
culturen.
De vraag is nu : bestaat er zo iets ?
Ja, het bestaat. Het feit dat ik me als zijnde begrijp en de
andere wezens eveneens als zijnde in een zijnsuniversum, is het
levendig bewijs dat de tegenstellingen, die de menselijke grondsituatie uitmaken, overkoepeld worden door het absolute Zijn.
Er bestaat een absoluut wezen. De mensen en volkeren hebben
vele benoemingen voor dit absolute Zijn. Sommigen noemen het
überhaupt niet. Wij geven het gewoonlijk de naam God.
Let wel dat God niet een wezen naast mij is zoals een ding
of mens of een menselijke gemeenschap. God is, volgens een diep
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woord van Augustinus « superior summo meo » en tevens « intimior intimo meo ». Het Goddelijke Zijn doordringt ons door en
door. Niets van mij blijft aan Hem onttrokken. Heel en al ben
ik Zijn van zijn Zijn. Maar het Goddelijke transcendeert me
in alle richtingen. Het is in ieder positief opzicht oneindig, waar
ik beperkt ben ; het is onder ieder oogpunt overvloedig, waar
ik ontoereikend ben ; het is van ieder standpunt uit volmaakt,
waar ik onvolmaakt ben. God is tevens de Hoge, de Verre, de
oneindig Afstandelijke.
Alleen op God is toepasselijk hetgeen sommige moderne propheten zonder onderscheiding verkondigen. Indien wij de moed
hebben ons heel en al aan Hem te wijden, dan verliezen wij
ons niet, maar ontvangen wij ons zelf terug, verbeterd, gezuiverd en vervolmaakt. Aan Hem alleen mogen wij onze vrijheid
offeren ; want wie zijn beperkte vrijheid geeft aan de bron aller
vrijheid die zal meer vrijheid terug ontvangen. Aan God alleen
mogen wij ons engageren, want aan Hem alleen kunnen wij het
pand van onze geestelijke persoon toevertrouwen. Dit vertrouwen heeft een ander karakter dan een vertrouwen van mens tot
mens. In gebrekkige woorden zouden wij kunnen zeggen : het
zou ondenkbaar zijn dat Hij, de zuivere Geest, aan mijn geestelijk pand afbreuk zou doen ; integendeel : Hij zal het verrijken, verruimen, vol einden.
Maar God is onzichtbaar, onvatbaar. Hetgeen zich aan ons
hier en nu opdringt dat zijn de mensen, hun gemeenschappen
en hun particuliere doeleinden ; het zijn de dingen in hun verspreidheid, het zijn de wezens in hun beperktheid. Men vraagt
ons prestaties, handelingen, gedragingen. Hoe moeten wij ons
verhouden ? Hoe moeten wij beslissen ? Wat betekent dat in
het practische leven « zich aan God toewijden » ?
Nu wij het principieel antwoord erop hebben gevonden, is het
niet meer zo moeilijk de concrete toepassing te maken. Voor ons
staat de troostrijke zekerheid dat ook de dingen en wezens, de
mensen en hun vormen van samenleving op beperkte wijze in
het Goddelijke Zijn delen. Op beperkte en voor' ieder wezen verschillende wijze. Dat is van belang. Zich aan God toewij den
betekent dus, in het practische handelen, met alle dingen, wezens
en mensen, alle reële en ireële werkelijkheden alleen dan en alleen
inzover zich verenigen, als wij het Goddelijke in hen terugvinden.
Maar hoe herkent U in de eindige wezens deze goddelijke vonk,
zal men ons vragen ? Deze vraag is in het practische leven soms
zeer moeilijk te beantwoorden. Ze zou ook in wijsgerig opzicht
een onoplosbaar raadsel vormen, hadden wij God uitsluitend beschreven als de volkomen vreemde, andere onbekende. Maar wij
-
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als zodanig is het aangewezen materiaal dat tot opbouw van mijn
persoon kan dienen, maar het mundane alleen inzover het het
verhevene, zuivere en liefdevolle van zijn Schepper op onvolmaakte wijze belichaamt. Deze wijze van op-de-wereld-gerichtzijn staat dus niet gelijk met een zich-storten in de wereld (se
pro j eter dans le monde) . De wereld interesseert ons niet in haar
feitelijkheid, maar inzover wij ook in haar een verwijzing terugvinden naar iets dat ze transcendeert. Hiervoor is een bestendig
kiezen en beslissen nodig, een voortdurend beoefenen van onze
transcendentale vrijheid.
Dit kiezen is in de practi j k des te moeilijker, omdat de onderscheiding die wij hebben gemaakt, een abstracte onderscheiding
was. In werkelijkheid is het wezen X in zijn feitelijk zo-en-nietanders-zijn en het wezen X als drager van een ideële inhoud
identiek hetzelfde wezen. Vandaar dat ik een en hetzelfde object
op verschillende wijzen kan benaderen en mij op verschillende
wijzen daarmee kan verbinden.
Het spreekt vanzelf dat een soortgelijke houding tot innerlijke en uiterlijke conflicten kan leiden, dat ze risico's met zich
brengt, moeilijkheden en gevaren. Deze houding is voorwaar als
heldhaftig te bestempelen. Hier is dan ook het woord van het
gevaarlijke leven veel eerder toepasselijk dan bij het totale engagement. Indien wij, gelijk de existentialisten, van een vie exposée
spreken, dan weten wij evenwel dat deze uitdrukking betrekking
heeft op ons zijn in de tijd en niet op ons zijn in de eeuwigheid.
Ons bestaan heeft een zin die wel tijdelijk, maar niet eeuwig
kan verborgen blijven. Deze zin is onafhankelijk van het al of
niet lukken van onze waagstukken in deze wereld.
De zin van ons leven is ons-zelf te zijn. Hoe worden wij onszelf ? Wij hebben gezien : niet door ons egocentrisch op te sluiten , noch door ons blindelings aan te sluiten.
« Je zelf zijn is : je zelf regeren
Of, zo je een duidelijker beeld nog wilt,
Uw Meesters wens, gelijk een schild
Bij 't zwaard de wereld toe te keren » 1
Dat is het antwoord dat H. Ibsen uiteindelijk geeft. En hij
heeft gelijk. Misschien zouden wij tot besluit met een variant
op de Heilige Schrift zeggen : Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn
heerlijkheid ; het zich-zelf-zijn zal U erbij gegeven worden.
.

1. PEER GYNT, vert.

door Adama van Scheltema,

3e uitg. Amsterdam, 1922, p. 99.

Jesus en

zijn Broeders

door Ed. DHANIS S. J.

In zijn betrekkingen met de mensen 1 beweegt zich Jesus niet hoofdzakelijk op het plan van wat rechtvaardig is of billijk. Zijn naastenliefde,
die voorzeker de eisen der rechtvaardigheid eerbiedigt maar ze ook ver
overtreft, beheerst alles. In dit artikel nemen wij ons voor Jesus' houding
te schetsen tegenover de mensen. Daar ze gans door de liefde werd
ingegeven, ligt het tamelijk voor de hand deze tot middelpunt te nemen
van onze uiteenzetting. Rond de liefde dan, naar gelang onze beschrijving
vordert, zal het overige zich als vanzelf schikken. Maar wordt dit artikel,
indien het van het begin tot het einde één zelfde thema behandelt, niet
noodzakelijkerwijze eentonig ? Toch niet. Jesus' naastenliefde omvat immers
zo rijk gevarieerde aspecten, dat de eentonigheid zal wijken, als men die
maar enigszins weet te belichten. Om gemakkelijker daarin te slagen, zullen
we onze uiteenzetting verdelen in vier punten, die achtereenvolgens steeds
diepe re kenmerken zullen doen uitkomen van eenzelfde mysterieuze liefde.
Het Evangelie van sint Jan verhaalt, dat de Meester, op de vooravond
van zijn dood, een laatste vermaning tot zijn discipelen richtte : « Ik geef
u een nieuw gebod : dat gij elkander zoudt beminnen gelijk ook Ik u
bemind heb... Daaraan zullen allen erkennen, dat gij discipelen zijt van
Mij » 2 Het gaat hier niet om een nieuw gebod van Jesus in vergelijking
met zijn vroegere geboden. Deze werden van meet af aan ingegeven door
zijn naastenliefde en leerden haar, naar eigen mogelijkheden, na te volgen.
Jesus geeft eerder te kennen dat de opwekking tot naastenliefde die in zijn
leven en zijn leer weerklinkt, het ideaal overtreft tot dan toe door de
t raditie van het Jodendom voorgehouden. Inderdaad, ofschoon met het
verleden verbonden, komt zijn oproep de historicus voor als een plotseling
overgaan tot een hoger plan, als een openbaren van nieuwe waarden. Het
nieuwe van Jesus' naastenliefde zal reeds doorschemeren in het eerste deel
van onze uiteenzetting, om in de volgende steeds lichtender naar voren
te treden. Bij het einde wacht ons de ontzaglijke bevinding, dat Jesus
de mensen heeft willen beminnen niet alleen gelijk ze nog nooit werden
bemind, maar ook gelijk ze het nooit meer zouden worden.
.

De gulden regel
Men leest in de Handelingen der Apostelen, dat Petrus te Cesarea, in
het huis van de honderdman Cornelius, een toespraak hield. Enkele woorden
eruit roepen het openbaar leven van Jesus op, « hoe Hij weldoende rondging en allen genas, die door de duivel werden beheerst, omdat God met
1. Dit artikel volgt op een eerste, waarin we « de zelfaffirmatie van Jesus' persoonlijkheid »
beschreven. Zie t Streven », nieuwe reeks bd. II, 1948 blz. 673-691.

812

JESUS EN
EN ZIJN
ZIJN BROEDERS
BROEDERS

Hem was
was»
is, in
inhet
hetkort,
kort,de
deherinnering,
herinnering, die
die de
deeerste
eerstegemeenschap,
gemeenschap
» 1.
1. Dat is,
van 's Heren openbaar leven bewaarde: een beweeglijke activiteit, mildvan'sHeropblvnwarde:bglijkactve,md
en wonderlijk
wonderlijk weldadig,
weldadig, onder
onder Gods zichtbare
zichtbare zegen.
zegen. Inderdaad,
Inderdaad, Jesus lie
liett
om dat
dat
maar vreedzaam
vreedzaam en
en rustig
rustig leven
leven van
van Nazaret
het eenvoudig
eenvoudig maar
N azaret varen,
varen, om
van
een rondreizend
rondreizend prediker
prediker te
leiden. Hij
Hij verspreidde
verspreidde zijn
zijn blijde
blijdeboodboodvan een
te leiden.
schap
zijn wonderen
wonderen vooral
Galilea en
Judea. Op
Op zich
zich zelf
zelf past
past
schap en
en zijn
vooral in
in Galilea
en in Judea.
Hij
de aandoenlijke
aandoenlijke beschrijving
beschrijving toe
de Godsgezant
Godsgezant uit
uit het
het boek
boek
Hij de
toe van
van de
Isaias:
«De
Geest des
des Heren
Heren rust
rust op
op Mij
Mij;
wantJahweh
Jahweh heeft
heeftMij
Mij
Isaias : «
De Geest
; want
om aan
aan armen
armen de
de blijde
blijde boodschap
boodschap te
te
gezalfd.
heeft mij
mij gezonden,
gezonden, om
gezalfd. Hij
Hij heeft
brengen,
verbinden wiens
wiens hart
hart isisgebroken,
gebroken, aan
aangevangenen
gevangenen ververbrengen, om
om te verbinden
om het
het genadejaar
genadejaar van
van
lossing
melden, aaan
geboeiden bevrijding
bevrijding; ; om
lossing te
te melden,
an geboeiden
Jahweh aan te
te kondigen
kondigen»
Jahweh
» 2.
2.
Evangeliën tonen
tonenons,
ons,dat
datJesus
Jesuszich
zichaan
aanzijn
zijnweldadige
weldadigewerkzaamheid
werkzaamheid
De Evangeliën
toewijdde
sparen. Dikwijls
Dikwijls werd
werd Hij
Hij geheel
geheelinin beslag
toewijdde zonder
zonder eigen
eigen moeite
moeite te sparen.
genomen, want «Hoe langer hoe meer begon zich zijn faam te verbreiden. genom,wat«Hlgerhombnzicjfamtevrbdn.
horen en van
van hun
hun ziekten
ziekten
Talrijke
Talrijke scharen
scharen kwamen
kwamenbijeen
bijeenom
omHem
Hem te
te horen
Op een keer
keer was
was de
de toeloop
toeloop in het
het huis
huis waar
waar Hij
Hij
te worden
worden genezen
genezen»
» 3.
3. Op
geweldig ««dat
ze niet
nieteens
eenskonden
kondeneten
eten».».
discipelen vertoefde
vertoefde zo geweldig
met zijn discipelen
dat ze
daar komen
komen meteen
meteen zijn
zijnbloedverwanten
bloedverwanten Hem
Hem terughalen.
terughalen. Voor
Voor die
die
En daar
n
simpele
mensen was zijn nieuwe
nieuwe levenswijze,
levenswijze, met
metzulke
zulkeoverdrijvingen,
overdrijvingen, ee
een
simpele mensen
trokken er
erop
opaf,
af, gevolg
liet niets
nietsgoeds
goedsvoorzien.
voorzien. ««Ze
gevolg van exaltatie, en liet
Ze trokken
Hem vast
vast te
te houden
houden;; want
want ze
ze zeiden
zeiden:: Hij
Hij
zegt
sint Markus
Markus - om
zegt sint
om Hem
beheerst
niet meer
meer»
Een andere
andere keer,
keer, - ergens
oever
beheerst zichzelf niet
» 4.
4. Een
ergens op
op de oever
van het meer
meer vvan
Gennezaret, nadat
nadat Hij een
een gehele
gehele dag
daggepredikt
gepredikt had,
had, van
an Gennezaret,
om over
over te
te steken.
steken. Hij
Hij was
was zo
zo
stapte
met zijn
zijn discipelen
discipelen in een
een boot
boot om
stapte Hij
Hij met
uitgeput, dat Hij op de achtersteven bleef slapen, terwijl een storm opkwamuitgep,daHjochtersvnblfap,wijenstormpka
Gedurende die jaren
toewijding was zijn
zijn
en de boot
boot in
in gevaar
gevaar bracht
bracht 5.
5. Gedurende
jaren van toewijding
bestaan nooit verzekerd.
verzekerd. Hijzelf
Hijzelf waarschuwde
waarschuwde daar
daar een
een candidaat-volgeling
candidaat-volgeling
bestaan
voor:: ««De
vossen hebben
hebben holen,
holen, en de
de vogels
vogels in
inde
delucht
luchthebben
hebbennesten
nesten;
voor
De vossen
;
maar de Mensenzoon
Mensenzoon heeft
er zijn
zijn hoofd
hoofd op
op neer
neer teteleggen
leggen»
maar
heeft niets om er
» 6.
s. Zijn
niet door
door een
eenvolkomen
volkomen succes
succesgedragen.
gedragen. W
We
streven
werd op
verre na niet
streven werd
op verre
e.
herinnerden er reeds aan, dat Hij vanwege de Farizeeën een besliste tegenkan- herind sa,tHijvnwegdFarzëbslitegnkadat het
het enthousiasme
enthousiasme van
van de
de massa
massa na
na zekere
zekere tijd
tijdververting ontmoette
ontmoette en dat
ting
teleurstelling:: ««0
ongeloviggeslacht,
geslacht,hoel
hoelang
koelde 1.
?. Soms
Soms uit Hij zijn teleurstelling
0 ongelovig
an g nog
bij uu zijn,
zijn, hoelang
hoelang nog
nog zal
zal Ik
Ikuudulden
dulden?»
Toch houdt
houdt Hij
Hij niet
niet op
op,
zal Ik bij
? » 88 Toch
te prediken en aan de vorming van
zijn discipelen
discipelen tetearbeiden.
arbeiden.
an zijn
teprdiknavomg
Een weldadige werkzaamheid
werkzaamheid waarin
vloeit
waarin men
men al zijn krachten ontplooit vloeit
een zeer
zeer onbaatzuchtige
onbaatzuchtige liefde.
liefde. Bepaalde
Bepaaldeambities
ambities
niet noodzakelijk voort uit een
daargelaten,
geheime drijfkracht
drijfkracht van
kunnen zijn,
zijn, voldoet
voldoet ze
ze
daargelaten,die
die er
er de geheime
van kunnen
dikwijls
aan een
een zekere
zekeremachtswil,
machtswil, aan
aaneen
eenzeker
zekeroverheersingsinstinct.
overheersingsinstinct.
dikwijls aan
Maar
herinnerden we
reeds aan
aan die
die geestelijke
geestelijke houding
houding van
van nederignederigMaar herinnerden
we niet
niet reeds
heid, eenvoud
welke zo karakteristiek
heid,
eenvoud en toegankelijkheid,
toegankelijkheid, welke
karakteristiek is voor
voor Jesus'
Jesus'
Heeft iemand
iemand die
die met
metzulke
zulkegesteltenissen
gesteltenissen zijn
zijn gaven
gaven
persoonlijkheid?
persoonlijkheid ? 99 Heeft
uitdeelt niet
niet allereerst
allereerst zich
zich zelf
zelfweggeschonken
weggeschonken?
Graagonderstreept
onderstreept de
de
uitdeelt
? Graag
Meester de waarde
waarde der
der gave
gave waarbij
waarbij men
mengeen
geenaardse
aardsevergelding
vergeldingbeoogt
beoogt: :
Meester
.

.

.

.

.

-

1.
Hand.. X,
Is., LXI,
LXI, 1,
I, 2a
2a;
door Lk.,
IV, 18-21
18-21 ;; verg. Mt.,
XI,..
1. Hand.,
X, 38.
38. -— 2.
2. Is.,
; aangehaald door
Lk., IV,
Mt., XI,
4-5 =
= Lk.,
VII, 22.
22. -— 3. Lk.,
Lk., V,
V, 15
15 ;; verg. Mk.,
45a. —
- 4. Mk.,
Mk., III,
lIl, 20,
20, 21.
21. —
- 5.
5. Mk.
Mk.,, IV,
Lk., VII,
4-5
Mk., I,
I, 45a.
35-38 =
= Mt.,
35-38
Mt., VIII,
VID, 18-25
Lk., VIII,
VIII, 22-24.
22-24. -— 6.6. Mt.,
Lk., IX,
IX, 58.
58. —
- 7.
7. Zie
18-25 =
= Lk.,
Mt., VIII,
VIII, 20
20 =
= Lk.,
reeks, bd.
bd. Il,
II, 1948,
1948, blz.
blz. 688-689.
688-689.- —8.8.Mk
Mk.,
IX,18
18=
= Mt.,
17 =
« Streven », nieuwe reeks,
.. IX,
Mt., XVII,
XVII, 17
= Lk.,.
Lk.,
IX,
IX, 41
41 ;; verg. Jo.,
Jo., VI,
VI, 26,27.
26,27. —
- 9.
9. Zie « Streven », nieuwe reeks,
reeks, bd.
bd. II,
Il, 1948,
1948, blz.
blz.677-687..
67-7-687.

JESUS EN ZIJN BROEDERS

813

« Zo gij enkel bemint die u liefhebben, welk loon zult gij ontvangen ? Doen
flat ook de tollenaars niet ? En zo gij alleen uw broeders groet, wat
bijzonders doet gij dan wel ? » 1 « Wanneer ge een middag- of avondmaal
houdt, nodigt dan niet uw vrienden of broers, uw bloedverwanten of rijke
buren uit ; want misschien nodigen ze u terug en ge krijgt het vergolden.
Maar als ge een maaltijd houdt, nodigt dan armen, gebrekkigen, kreupelen,
blinden. D an zult ge gelukkig zijn, omdat ze u niet kunnen vergelden » 2 .
Kortom, « als gij een aalmoes geeft, laat dan uw linkerhand niet weten
wat uw rechterhand doet » 3 . Waar komt dit aandringen op de onbaatzuchtige gave vandaan ? Suggereert Jesus zelf ons geen antwoord ? « Waar
het hart van vol is, zei hij , vloeit de mond van over » 4 .
Zijn naastenliefde moet zich dikwijls geuit hebben in een medelijden
vol ontroering, want de Evangeliën zijn het eens om ons d aar trekken
van aan te bieden. Hij erbarmt zich over de scharen die Hem enthusiast
volgen zonder zich van levensmiddelen te voorzien, en die onderweg zouden
bezwijken, zegt Hij, indien ze nuchter moesten terugkeren 5 . Te Naïm
ontmoette Hij een weduwe die haar enige zoon ten grave droeg. « In innig
medelijden met haar », bericht sint Lukas, liet Hij de treurige stoet stilhouden, wekte de jonge man weer op en « gaf hem aan zijn moeder terug » 8 .
En wat een meevoelen kan Hij in zijn optreden leggen ! Hijzelf leidt
een blinde bij de hand die hij buiten Betsaïda wil genezen T ; voor het
graf van zijn vriend Lazarus kan Hij zijn tranen niet weerhouden 8 . Vooral
de geestelijke noden wekken zijn medelijden op. Hij erbarmt zich over
een menigte in Galilea. Die mensen wie het aan goede godsdienstige leiders
ontbrak waren « als schapen zonder herder » ; Hij begon ze dan ook
« breedvoerig te leren » 9 . Zijn tegenstanders, ofschoon zij het zeer verkeerd
opvatten, noemden Hem niet zonder reden « een vriend van tollen aars en
zondaars » 10 . Men wage het niet de uitingen van zijn goedheid te belemmeren, want dat wekt zijn verontwaardiging op. Zo ervaarden het de
Farizeeën die zich ergerden, omdat Hij een genezing wilde voltrekken op
de sabbat. « Toornig liet Hij zijn blik over hen rondgaan, bedroefd over
de verblinding van hun hart » 11. Zo moesten het zijn discipelen ook eens
ondervinden. Zij wilden een groep moeders wegsturen die hun kinderen bij
Jesus brachten. Deze « was verontwaardigd », schrijft sint Markus, en, na
de kinderen « omhelsd » te hebben, « legde Hij hun de handen op en
zegende hen » 12.
Hoe sterk bij Jesus het medelijden ook naar voren trad, toch bleef het
slechts één vorm van zijn naastenliefde. Vlug in het ontwaren van de schone
en edele trekken in andermans persoonlijkheid, vond Hij er vreugde in die
te bewonderen. Hij looft Natanaël « in wie geen bedrog is » 13 , en Joannes
de Doper, de strenge en moedige voorloper 14 . Het stevig geloof van de
honderdman een geloof gelijk Hij er geen vond in Israël verrukt
Hem 15 . De Kanadnietische vrouw wordt geprezen om haar antwoord even
1. Mt., V, 46a - 47a ; verg. Lk. , VI, 34,35. - 2. Lk., XIV, 12-14. - 3. Mt., VI, 3. 4. Mt., XII, 34b = Lk., VI, 45b. - 5. Mk., VIII, 2, 3 = Mt., XV, 32 ; verg. Mk. , VI,
35-37 = Mt., XIV, 15, 16 = Lk., IX, 12, 13. - 6. Lk., VII, 13, 15. - 7. Mk. , VIII,
22, 23. - 8. Jo., XI, 35. - 9. Mk., VI, 34 ; verg. Mt., XIV, 14 = Lk., IV, 11. - 10. Mt..
XI, 19b = Lk., VII, 34b. - 11. Mk. , III, 5 ; verg. Mt., XII, 13 = Lk., VI, 10. - 12. Mk.,
X, 14a, 16 = Mt., XIX, 14a, 15 = Lk., XVIII, 16a. - 13. Jo., I, 47b. - 14. Mt., XI,
7-19 = Lk., VII, 24-35. - 15. Mt., VIII, 10b = Lk., VII, 9b.
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Hillel in de Misjna 1. Die spreuken uit het Judaïsme zijn negatief : ze willen
dat men de naaste zou sparen wat men zelf niet wenst te verduren. Ze
blijven beneden het positieve voorschrift van de bergrede volgens welke
men aan de naaste alles moet doen wat men van hem wil ervaren. Bovendien worden die negatieve spreuken, in tegenstelling met de evange lische
norm, niet voorgesteld als de kern van de Wet. Alleen het gezegde van
Hillel in de anecdote van de Talmoed maakt hierop een uitzondering. De
brief van de pseudo-Aristeas is representatief van het Alexandrijns Judaïsme
in de eerste eeuw voor Christus. Hij heeft een passus die dichter komt
bij Jesus' gulden regel. De schrijver deelt de vragen mee die koning
Ptolemeus II aan de twee en zeventig afgevaardigden van de hogepriester
Eleazar zou gesteld hebben. Tot ieder afgevaardigde richt de koning een
vraag, en van ieder krijgt hij een antwoord. De dertiende vraag luidt :
« Wat is de leer der wijsheid ? » Aanstonds klinkt het antwoord : « U
verlangt geen kwaad te ondervinden, en deel te hebben aan al het goede.
Handel zo dat dit geworde aan uw onderdanen, ook aan hen die verkeerd
handelen. Berisp met zachtheid de mensen van goeden wil, w ant God
trekt allen tot zich door zijn zachtheid » 2 Een edele spreuk ongetwijfeld,
en die niet meer louter negatief is. Maar zij beoogt, zoals men ziet, het
bestuur van een koning. De rechtvaardigheid echter maakt het een koning
reeds tot plicht, het welzijn van zijn onderdanen na te streven. Dit antwoord doet zich dus nog niet beslist voor als een algemeen geldende norm
die de hele moraal wil samenvatten in de caritas.
Vanzelfsprekend zou de vergelijking van enkele abstracte spreuken maar
een wankele grond uitmaken voor een verantwoord oordeel. In ons geval
echter strookt de indruk, die ze achterlaat, met die welke men opdoet,
wanneer men de boeken uit het Oude Testament, de Joodse apocryphen
en de in aanmerking komende rabbijnse literatuur tegenover de Evangeliën
stelt. Nergens in die zo verscheidene geschriften treft men een leer a an,
die aan de toegewijde naastenliefde de voorrang toekent welke Jesus haar
gaf. Ongetwijfeld heeft de voor-christelijke Joodse traditie een naastenliefde gekend die boven de rechtvaardigheid en de billijkheid uitsteeg.
Zij heeft er zelfs groot belang aan gehecht. Maar al heeft zij a an de eisen
der rechtvaardigheid plichten van edelmoedigheid en naastenliefde toegevoegd, toch heeft ze niet getracht de gehele zedenwet terug te brengen
tot de liefde en de toewijding. Die vereenvoudiging en dat dieper inzicht
zijn we Jesus verschuldigd 3
.

.

Een universele liefde
De liefde tot de naaste heeft niet alleen een heel bevoorrechte plaats
in de leer en in het leven van de Meester ; zij is gekarakteriseerd door
een universaliteit waarvan de verschijning een mijlpaal betekent in de
geschiedenis van de mensheid. Dit karakter vertoont een dubbel aspect :
op één been blijf staan. Sjammaï stootte hem weg met een stok, die hij in de hand hield.
Dan ging de heiden naar Hillel. Deze nam hem als proseliet aan, en verklaarde hem :
Wat voor u hatelijk is, doe het de anderen niet, dat is de hele Wet ; het overige is een
uitleg daarvan » Babylon. Talmoed, Sjab., 31a. Hillel leefde tot ongeveer 10 jaar na Christus.
- 1. De Misjna dagteken uit de tweede helft van de IIe eeuw na Christus ; de Babylonische
Talmoed uit het einde van de Ve eeuw. - 2. Ep. Mist., 207. - 3. Zie daaromtrent 5.
BONSIRVEN., S.J., Le judaisme palestinien au temps de Jésus-Christ, bd. II, 1935, blz. 203-206.
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vol doodsbeenderen en allerlei vuil... Sl an gen, adderenbroed, hoe zult gij
de helse verdoemnis ontkomen ? » 1 Men moet natuurlijk die heftige
verwijten in het milieu en de tijd terugplaatsen waarin ze uitgesproken
werden. Ze gelijken sterk op die welke de profeten van het Oud Testament
tot hun stamgenoten en in het bitonder tot de groten en priesters richtten 2 .
Joannes de Doper sprak even vrijmoedig 3 . Om Jesus die heftige taal euvel
te duiden moet men 6f andere voorbeelden uit het oog verliezen welke er
de juiste belichting van geven, óf liefde verwarren met een zwakheid die
bereid is heilige belangen prijs te geven.
Eerder valt te bewonderen, dat Jesus hoe hevig ook in de strijd gewikkeld
er boven staat door zijn liefde. Hij wint de genegenheid van vooraanst aande
Farizeeën, Nikodemus 4 , Josef van Arimatea... 5 . Hij treft bij een schriftgeleerde die Hem overigens slechts matig genegen is, een diepe godsdienstzin
aan en heeft dan ook voor hem een van die woorden over die men niet
kan vergeten : « Gij staat niet ver af van het rijk Gods » 6. Zijn
meest verontw aardigde verwijten verraden geen persoonlijke wrok. Verklaart Hij niet dat het verzet tegen Hem vergeven zal worden, als het
maar niet voortkomt uit een direct vijandelijke houding tegenover God
die de genade aanbiedt ? Dat is de zin van het gezegde : « En wie spreekt
tegen de Mensenzoon, hem zal het worden vergeven ; maar wie iets zegt
tegen de Heilige Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze
wereld noch in de toekomstige » 7 . Jesus geeft deze verklaring om de
Farizeeën voor zulk een noodlottige boosaardigheid te behoeden. Is het nodig
er aan te herinneren, hoe Hij kort voor zijn dood over Jerusalem geweend
heeft ? « Jerusalem, Jerusalem... hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen
vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugelen verzamelt ;
maar gij hebt niet gewild ! » 8 Zo spreekt een miskende liefde die toch blijft
beminnen. Die taal doet denken aan 's Meesters zo edel en minzaam verwijt,
wanneer Judas hem verraadt met een kus 9 . Maar zie, Jesus gaat nu met zijn
kruis beladen naar de plaats der terechtstelling. We lezen bij sint Lukas, dat
Hij nog treurde om de nakende straf van Jerusalem 10. Daarna volgt de
kruisiging op Golgotha, en dezelfde evangelist bericht, dat de arme gefolterde bad voor wie Hem dat uiterste aandeden : « Vader, vergeef het hun
want ze weten niet wat ze doen » 11.
Het vergeven van het kwaad zoals Hij het geleerd en beoefend heeft
was onbekend onder het Oude Verbond. Van de ene kant, weliswaar, laakt
het Oude Testament de wraak aan een Israëliet voltrokken 12 , en ook het
leedvermaak over het ongeluk van een tegenstander 13 . Het vraagt, dat
men de naaste zijn beledigingen zou vergeven 14, en verbiedt bepaalde
hulpvaardigheid zelfs aan vij an den te weigeren 15. Maar van de andere
kant verwoordt de psalmist de « volkomen haat » die hij den goddeloze
toedraagt 16 en een groot aantal smekingspsalmen vragen met nadruk de
.

1. Mt. , XXIII, 13-32 ; verg. Lk., XI, 37-52 ; Mk., XII, 37b-40 = Mt., XXIII, 1-7 = Lk.,
XX, 45-47 ; Lk., XVI, 14-15. -- 2. Zie b.v. Am., III, 9-10 ; -IV, 1-5 ; V, 11-12 ; -VI,
1-7 ; Os., IV ; -VII, 1-16 ; Is., I, 11-17 ; Ier., V, 25-26 ; -VI, 13-15 ; -VIII , 8-12 ; -IX,
2-5 ; -XXIII, 2 ; Mich., II, 1-3 ; -III, 1-4, 9-12. - 3. Mt., III, 7-10 = Lk., III, 7-9.
4. Jo., III, 1-12 ; -VII, 50-52 ; -XIX, 39. - 5. Mk., XV, 42,43 = Mt., XXVII, 57,
58 = Lk., Ø, 50, 51 ; Jo., XIX, 38. - 6. Mk., XII, 34á = Lk., X, 28. - 7. Mt. ,
XII, 32 = Lk. , XII, 10. - 8. Mt., XXIII, 37 = Lk., X_ III, 34. -- 9. Mt., XXVI, 50 = Lk. ,
XXII, 49. - 10. Lk., XXIII, 27-31. - 11. Lk., XXIII, 34a. - 12. Lev., XIX, 18. - 13.
Spr., XXIV, 17, 18. - 14. Eccii., XXVIII, 1-7. - 15. Ex., XXIII, 4,5 ; Spr., XXV, 21, 22.
- 16. Ps., CØX, 19, 20.
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bestraffing der vijanden 1. De Ecclesiasticus raadt aan weldaden te weigeren
aan « wie volhardt in de boosheid ». « Geef aan de godvruchtige
vermaant hij
en sta de zondaar niet bij... Geef niet aan de goddeloze,
weiger hem brood en geef er hem geen : anders wordt hij misschien nog
sterker dan gij » 2 Die dubbele reeks teksten werd ongeveer zo verklaard,
dat men voorbijgaande en niet al te grievende beledigingen moest vergeven ;
maar het scheen, dat men in sommige erge aangelegenheden aan geen
barmhartigheid hoefde te denken 3 Om scherp tegenover die geest het
nieuwe van zijn eigen leer te belichten, heeft Jesus mogen verklaren :
« Gij hebt gehoord dat er gezegd is : Uw naaste zult ge beminnen en uw
vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u : Bemint uw vijanden en bidt voor
wie u lasteren en vervolgen » 4 En inderdaad Israëls geschiedenis vóór de
komst van Christus biedt ons geen enkele trek die kan vergeleken worden
met de zachtzinnigheid v an de Meester jegens Judas, of met het heldhaftig gebed van de gekruisigde Jesus voor zijn vijanden. De Handelingen
der Apostelen vermelden dat enkele jaren later de diaken Stephanus
eveneens voor zijn beulen heeft gebeden 5 Maar beseft men het grote
onderscheid, dat er bestaat tussen de geestelijke rijkdom toereikend om
zulk een voorbeeld na te volgen, en die welke vereist is om het een eerste
maal in de geschiedenis in te voeren ?
De liefde van Jesus strekt zich niet alleen uit tot de vijanden, ze overschrijdt nog alle nationale grenzen om de hele mensheid te omvatten.
Weliswaar nam de Meester zich voor zijn persoonlijke prediking tot zijn
stamgenoten te beperken. Hij wilde trouw blijven a an het goddelijk plan
volgens hetwelk het rijk Gods eerst aan de « kinderen van het rijk » 6
moest worden aangeboden, die het dan op hun beurt aan de wereld zouden
verkonden. Toch kon Hij zich enkele uitzonderingen niet ontzeggen. Sint
Jan verhaalt hoe Hij de blijde boodschap aan een Samaritaanse van Sychar
verkondigde en aan vele inwoners van die stad 7 Hij verrichtte een
mirakel ten gunste v an die Romeinse honderdman, wiens geloof Hij luide
prees 8 Toen Hij zich met zijn discipelen in de streek v an Tyr en Sidon
had teruggetrokken, liet Hij zich door de Kanadnietische tot een wonder
overhalen, al merkte Hij er bij op, dat Hij hiermede afweek van de algemene gedragslijn Hem door zijn zending opgelegd 9 Nadat Hij de bezetene
had genezen uit de hoofdzakelijk heidense Dekapolis, zette Hij hem aan
in zijn omgeving de genade te vertellen die hem te beurt was gevallen 10.
Kort daarna keerde Hij in die streek terug en verrichtte er wonderen
die, naar het schijnt, zelfs de heidenen begeesterden ; want op hen wordt
het woord van sint Matteiis het best toegepast : « En zij verheerlijkten
de God van Israël » 11.
Dat waren, in Jesus' opvatting zovele anticipaties op de ruimere ver.

.

.

.

.

.

.

1. Zie b.v. : Ps., VII, 7, 11-18 ; -XVII, 13, 14 ; -XXVIII, 4, 5 ; -Ø, 18, 19 ;
-XXXV, 4-8, 25, 26 ; -LIV, 6-9 ; -LV, 16, 17, 20, 24 ; -LVIII, 7-12 ; -LIX, 11-14 ;
-LXIII, 10, 11 ; -LXIV, 8, 9 ; -LXIX, 23-29 ; -LXXIX, 6-12 ; -LXXXIII, 10-19 ; -CIX, 1-21,
29 ; CXXXVII, 7-9. In geen enkele smekingspsalm wordt aan God vergiffenis gevraagd
voor de vijanden. - 2. Eccli., XII, 3-7. - 3. STRACK-BILLERBECK, Kommentar zum
Neuen Testament aus Talmud and Midrasch, bd. I, München, 1922, blz. 364-366 ; J.
BONSIRVEN, S. J., Le judaisme palestinien au temps de Jésus-Christ, Parijs, bd. II, 1935,
blz. 198-202. - 4. Mt., V, 43, 44. - 5. Hand., VII, 60. - 6. Mt., VIII, . 12 ; verg. Jo., IV,
22. - 7. Jo., IV, 4-42. - 8. Mt., VIII, 5-13 = Lk., VII, 1-10. - 9. Mt., XV, 21-28 = Mx.,
VII 24-30. -- 10. Mk., V, 19 = Lk., VIII, 39. - 11. Mt., XV, 31. Zie de context ; vooral
Mk., VIII, 31 = Mt., XV, 29.
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wil zeggen, zijn koninklijke waardigheid delend 1. Hij zal de uitverkorenen
tot zich roepen en de verdoemden ver van zich verwerpen 2 . Die verschillende trekken staan in verband met een messiaanse passus van het boek
Daniël 3, met Psalm honderd tien 4 , waarschijnlijk ook met een deel
van het boek Henoch 5 ; ze beschrijven hoe in de toekomst de Mensenzoon
zijn majesteit zal openbaren. Maar nu reeds bezit Hij de macht zonden te
vergeven 6, is Hij meester over de sabbat 7 , en, meer in het algemeen,
gemachtigd om de Wet te wijzigen 8 . De houding die men tegenover Hem
aanneemt is hoogst belangrijk voor de zaligheid 9 . Hij is zozeer het middelpunt van alles dat, wanneer men aan de naaste goed of kw aa d doet, men
het ten slotte aan Hemzelf doet 10. Het is niet overdreven te zeggen, dat
deze aanduidingen, in hun geheel genomen, aan de Mensenzoon een heerlijkheid toekennen die bovenmenselijk is en zelfs van goddelijke aard.
Maar zie, nu wordt dezelfde Mensenzoon gekenmerkt als degene die
zijn leven stelt in dienst van allen 11, het goede zaad van het Evangelie
uitstrooit 12 , geen vast onderdak heeft 13 , door zijn tegenstanders wordt
beklad 14 , voor velen lijden en sterven moet 15 , om daarna vol glorie te
verrijzen 16 . In deze tweede reeks verklaringen vereenzelvigt Jesus de
Mensenzoon met de « Dienaar van Jahweh » uit het boek Isaias 17 . Hij
beschouwt zich dus tegelijkertijd als de hemelse heerser die zich op het
einde der tijden zal openbaren en als de rechtvaardige die de zonden der
mensen uitboet door de dood te aanvaarden. Eigenlijk staat Jesus' verlossingstaak in innig verband met zijn nog verholen heerlijkheid. Kan
Hij er aanspraak op maken de mensen met God te verzoenen, dan moet
het zijn wegens een waardigheid die zo verheven is, dat ze Hem tot
middelaar maakt tussen God en de mensheid. Daar vandaan zal
Jesus' offer zijn onvergelijkelijke waarde halen. Er is dus geen tegenstrijdigheid, maar eerder een grondige overeenkomst tussen de twee reeksen
verklaringen van Jesus omtrent de Mensenzoon. Hij heeft zich er door
willen openbaren als een goddelijke Verlosser.
We ontveinzen ons helemaal niet al het geheimzinnige en ongehoorde
van die openbaring. Maar Jesus vond een echt goddelijke manier om deze
in het hart der mensen te prenten. Het was op de vooravond van zijn
dood, tegen het einde van het laatste maal dat Hij met zijn discipelen
nam. Hij wilde hun een laatste aandenken geven, dat zij niet meer zouden
vergeten en dat hun het diepste van zijn gemoed zou openbaren. Dat
aandenken is de eucharistie. « De Heer Jesus, in de nacht dat Hij verraden
werd, nam brood, sprak een dankzegging en zeide : dit is mijn lichaam [dat]
voor u [wordt overgeleverd] ; doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de
1. Mk., VIII, 38 = Mt., XVI, ,27 = Lk., IX,26 ; Mt., XIX,28 ; -- XXV, 31, 32. -2. Mt., XXV, 34, 41 ; - XIX, 28. -- 3. Dan., VII, 13. - 4. Vulg. CIX. - 5. Hoofdstuk
XXXVII tot LXXI di. e Het boek der parabelen van Henoch ». - 6. Mk., II, 10 = Mt.,
IX, 6 = Lk., V, 24. -- 7. Mk., II, 28 = Mt., XII, 8 = Lk., VI, 5. - 8. Mk., X;
2-12 = Mt., XIX, 3-12 ; Mt., V, 21-48. - 9. Lk., VI, 22, 23 ; Mk., VIII, 38 = Lk. ,
IX, 26 ; Lk., XII, 8,9 = Mt., X, 32,33. -- 10. Mt., XXV, 31, 40, 45. - 11. Mk. , X,
45 = Mt., XX, 28. - 12. Mt., XIII, 37. - 13. Mt., VIII, 20 = Lk., IX, 58. - 14. Mt.,
XI, 19 = Lk., VII, 34 ; Mt., XII, 32 = Lk., XII, 10 ; verg. Mk., III, 28-30. -15. Mk., VIII, 31 = Lk., IX, 22 ; Mk., IX, 12 = Mt., XVII, 12 ; Mk., IX, 31 = Mt. ,
XVII, 23 = Lk., IX, 44 ; Mk., X, 33, 34 = Mt., XX, 18, 19 = Lk. , XVIII, 31-33 ;
Mk., X, 45 = Mt., XX, 28 ; Mk., XIV, 21 = Mt., XXVI, 24 = Lk., XXII, 22 ; Mt.,
.1XVI, 2 ; Lk., XXIV, 7. - 16. Mk., VII, 31 = Lk., IX, 22 ; Mk., IX,
XII, 40 ;
31 = Mt., XVII, 23 ; Mk., X, 34 = Mt., XX, 19 = Lk., XVIII, 33 ; Mt., XII,
40 = Lk., XXIV, 7. - 17. Zie Is., XLII, 1-7 ; - XLIX, 1-9 ; - LII, 13-LIII, 12 (vooral
deze laatste passus).
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ritus die
die Hij
Hij instelt
instelten
enwaarbij
waarbij zijn
zijnlichaam
lichaam
en door
Hem zullen
en
wordt genuttigd,
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1. II Cor.,
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bedreigen,
dat zich
zich sinds
sinds meer
meer dan
dantwee
tweeeeuwen
eeuwen
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doorgaat,dat
datslechts
slechtshalf
half zo
zo talrijk
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regering
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een deel
deel tetewijten
wijtenaan
aande de
behendige
communistische
behendige
communistische
propaganda, ook
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standelijke ontoereikendheid van velen, om dat volk in zijn ware gedaante
te zien.
Het is voor een vreemdeling niet gemakkelijk in de mentaliteit van
den Spanjaard door te dringen. De Spanjaarden zelf laten u voortdurend
horen : « de hele geschiedenis door zijn wij de miskenden, de vervolgden
geweest », en dan pakken zij uit met de « leyenda negra », de « zwarte
legende », die vijandige historici om hun meest beminden koning Filips II
hebben geweven. Neen, zij zelf vinden het min of meer natuurlijk, dat
zij nu weer door de andere volkeren niet begrepen worden.
Laten wij toch een eerlijke poging wagen, om de psyche van het Spaanse
volk, zijn temperament en karakter, zijn eigen aard en eigen streven
althans enigszins te realiseren. Dan zullen wij ook in staat zijn over den
huidigen toestand in Spanje een rechtvaardig oordeel te vellen. 1
I. HET SPAANS KARAKTER

Evenmin als men in België spreekt van de Belgische taal, spreekt men
in Spanje van de Spaanse taal. Onder de verscheidene gesproken talen is
het Kastiliaans de enige officiële taal. Het Katalaans staat even ver
van het Kastiliaans als het Portugees ; evenals dit heeft het een betrekkelijk rijke literatuur ; vroeger werden vele boeken, zes, zeven kranten
en verscheidene tijdschriften in het Katalaans uitgegeven. Met het Baskisch
is het niet zo gunstig gesteld : tegenover een vier millioen Katalanen
staan er slechts anderhalf millioen Basken, en, naar een Bask mij verzekerde, spreken slechts 30 % onder hen Baskisch ; ook heeft het Baskisch
nooit letterkundige werken van waarde kunnen voortbrengen.
Het verschil tussen de verscheidene volkeren van Spanje is nog groter
dan dit der talen. De stoere, koppige, ietwat enge, diep-gelovige Bask, de
zeer bedrijvige, naar socialisme en communisme overhellende Katalaan,
de lichte, vrolijke, tamelijk indolente Andaloesiër, de in zich zelf gekeerde,
fiere, op zijn verleden terende Kastiliaan, de ondernemende, rijke, erop
los levende Asturiër en Galiciër, het zijn zo uiteenlopende typen, dat men
ze onmogelijk tot het type « Spanjaard » kan herleiden.
Maar zoals het Kastiliaans eigenlijk het Spaans is, zo is ook de
Kastiliaan de meest typische vertegenwoordiger van de Iberiër. Als men
dit schiereil an d van de kust binnendringt, stoot men al gauw op heuvelachtig gebied, en komt men weldra langs valleien en bergpassen op de
centrale Spaanse hoogvlakte ; hier strekt zich het oude Kastilië uit, hier
klopt het hart, de ziel van het eeuwige Spanje. Dor en kaal is die onafzienbare vlakte ; weinig bomen, weinig groen en aan de horizont de naakte
rotsen der Sierra. Zoals alle landen met landklimaat kent Kastilië grote
hitte en grote koude. 's Zomers staat de zon te branden in een staalblauwen
1. In deze bijdrage steunen wij vooral op onze rechtstreekse ervaring opgedaan gedurende
verblijf van zes maanden en op onze vele rondreizen in het Iberisch Schiereiland.
Kostbare gegevens vonden wij o. a. ook in : Dr E. BRONGERSMA, « Vuurproef in Spanje.
1919-1939 », Utrecht, 1946 (een boek dat wij warm aanbevelen, al stemmen wij niet volledig
In met zijn beoordeling van het Franco-regime) ; R. A. FRANCOTTE, « Het Uur van
Spanje », Brussel, s.d. (1946) ; Miguel de UNAMUNO, « L'essence de l'Espagne », Parijs,
1923 (Spaanse uitgave in 1895) ; Fr. MUCKERMANN, S.J., « Es spricht die Spanische
Seele », Colmar, s.d. (1937-38) ; Serrano SUNEE, « Entre Hendaya y Gibraltar », Madrid,
1947, 8e uitg. ; Flor. del VALLE, S.J., « Las reformas sociales en Espana », Madrid, 1946.
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bevolking hebben
hebben
kultuur, gedragen
gedragen door
door de
de eigen
verspreid.
zo in
in de
degeschiedenis.
geschiedenis. Nog
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te discussiëren, grijpt hij naar de wapens. Spanje is het land van grote
heiligen en grote misdadigers, van auto-da-fés en inquisitie, van gewelddadige uitdrijvingen van Moren en Joden, van militaire regimes en bloedige
burgeroorlogen.
II. DE BURGEROORLOG OF « CRUZADA »

Na den eersten wereldoorlog, die Spanje slechts onrechtstreeks beroerde
en een schijnbloei schonk, had dit land met grote moeilijkheden te kampen.
Het Katholicisme was staatsgodsdienst, maar de clerus was niet opgewassen
tegen zijn taak, en hield zich bitter weinig bezig met de sociale noden
van het arbeidend volk ; in het onderwijs heerste en heerst nog altijd een
anticlericale geest ; in de politiek stonden de katholieken zeer verdeeld.
De tegenslagen in Marokko, de verworden partijpolitiek, de economische
crisis boden Primo de Rivera in 1923 een welkome gelegenheid om zijn
dictatuur te vestigen. De autocratische maatregelen en de uitblijvende
verbetering van den economischen toestand verwekten echter grote ontevredenheid tegen het regime en tegen de monarchie. Sinds Jan. 1930 werd
Primo de Rivera gedwongen heen te gaan, en toen bij de gemeenteraadsverkiezingen van April 1931 de republikeinen in de grote steden een
ofschoon zij op het platteland een geduchte
lichte meerderheid behaalden
verkoos Alfonso XIII uit te wijken. Hiermee kregen de
nederlaag leden
extremisten en anticlericalen de handen vrij. Reeds de volgende maand
werden ongeveer 200 kerken en kloosters door het gepeupel verwoest. De
niet georganiseerde katholieken stonden plots onvoorbereid voor een uiterst
gevaarlijken toestand, en leden bij de Cortès-verkiezingen van Juni een
algemene nederlaag. Dadelijk werd de scheiding van Kerk en Staat uitgeroepen en voor een reeks antikerkelijke wetten gestemd. In Jan. 1932 werd
de Jezuïetenorde ontbonden. 10.000 religieuzen en 38.000 kloosterzusters
werden door de laïciserende wetten getroffen ; de waarde der aangeslagen
goederen beliep toen 3 milliard frank. In zijn encycliek « Dilectissima
nobis » ' van 5 Juni 1933 protesteerde Z. Heiligheid Pius XI heftig tegen
deze anticlericale maatregelen, zo in strijd met de katholieke traditie van
het Spaanse volk.
Deze antikerkelijke wetgeving had tenminste het ene grote voordeel
de katholieken wakker te schudden en ze tot drie machtige groeperingen
samen te brengen. In de verkiezingen van Oct. 1933 behaalde de Acción
Popular onder leiding van Gil Robles samen met de twee andere rechtse
partijen 207 zetels tegen 98 voor de linksen en 167 voor het centrum. In
Oct. 1934 kwam Gil Robles zelfs aan het bewind, maar dadelijk werd dit
beantwoord met een algemene staking, een oproer in Katalonië en Asturië
en een brandstichting in een zestigtal kerken, maar... de orde werd hersteld
door Generaal Francisco Franco, die door de regering belast werd met het
opperbevel over alle Sp aanse strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht.
Op één dag was hij klaar met het oproer in Katalonië ; in Asturië duurde
het 17 dagen.
Intussen werkten de katholieken aan het organiseren van de katholieke
actie bij de studerende jeugd en het verjongen en vernieuwen van de
-rechtse partijen. Uit Sovjet-Rusland begonnen grote sommen geld en wapens
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toe te vloeien. De verkiezingen van Febr. 1936 werden sterk beïnvloed
door den toenmaligen premier, den vrijmetselaar Portel Valladeres ;
ofschoon de rechtsen en het centrum 413.000 stemmen meer behaalden dan
alle linkse partijen samen, kregen zij slechts 205 zetels tegen 268 voor de
linksen. Nu stond de weg open voor een « wettelijke » terreur. Van Febr.
tot Juli 1936 werden 334 katholieken gedood en 1517 gewond, 10 grote
katholieke kranten geschorst, 196 kerken en kloosters in brand gestoken :
op vele plaatsen kon geen vooraanstaand katholiek zich nog veilig op
straat wagen. De linksen, die met lede ogen de beginnende organisatie der
katholieken hadden aangezien, wisten goed, dat zij nu een laatste kans
hadden : zij zetten alles op alles. Maar ook de katholieken zagen duidelijk
in, dat weldra een rode dictatuur hun alle vrijheid zou ontnemen. De
spanning steeg met den dag : wie zou het eerst toeslaan ? Het is nagenoeg
zeker, dat de linksen den 1 Augustus hadden gekozen.
Op 17 Juli 1936 echter deden een groep rechtse generaals een staatsgreep, zoals dat meer in Spanje en Zuid-Amerika gebeurt. Ongelukkig
voor Spanje gelukte deze slechts op sommige plaatsen en mislukte in de
belangrijkste steden.
Wat nu in Spanje gebeurde, tart alle beschrijving. Met welke passies,
welk fanatisme en ook welken heldenmoed hier werd gestreden, grenst aan
het ongelooflijke. De verdediging van het Alcázar te Toledo is van een
epische grootheid. Die 1100 mannen en 570 vrouwen en kinderen, volledig
van de buitenwereld afgesloten, gedurende weken zonder nieuws v an den
vooruitgang der Nationalen, gebombardeerd en beschoten zonder ophouden,
en toch stand houdend, al stortten de muren boven hun hoofden in, koppig
weigerend te capituleren, totdat zij 72 dagen later eindelijk werden bevrijd,
dat is van een legendarische schoonheid.
Dat er aan de zijde der Roden geen heldhaftigheid en idealisme was ,
zal niemand beweren ; maar dat er de gruwelijkste schanddaden werden
gepleegd, staat onbetwistbaar vast. Met een furie en een fanatisme, zoals
alleen Spanjaarden die kunnen hebben, gingen zij te keer tegen al wat
katholiek was. In 23 bisdommen werden bijna alle kerken verwoest. ik
heb zelf gezien, hoe in Manresa de kerken met den grond zijn gelijk
gemaakt en tot pleinen omgeschapen. In Madrid werden tussen 18 Juli 1936
en 1 Mei 1937, 63.200 mensen vermoord de lijsten zijn bewaard , in
Barcelona in totaal 50.000, in Valencia 30.000. Vóór 1 Febr. 1937, dus
in zes maan den, werden 16.750 geestelijken vermoord ; in de rode zone
verdwenen aldus een kleine helft der priesters en tien bisschoppen. En
details over de bestialiteit, waarmee velen werden afgeslacht een beter
zullen wij den lezer besparen.
woord is er niet
Die barbaarse burgeroorlog met zijn ellende en zijn hongersnood, waarvan de Spanjaarden nog steeds gruwen, en dien zij onder geen beding nog
ooit willen meemaken, zou reeds in het begin van 1937 zijn geëindigd, ware
daar niet de buitenlandse hulp geweest : de Russische en ook de Franse
aan de zijde der Roden, de Duitse en Italiaanse ten voordele der Nationalen.
Zo duurde het bijna drie jaar, eer de troepen van Generaal Franco Madrid
konden binnenrukken.
Om den katholieken geest in het huidige Spanje te begrijpen, moeten
wij nog even stilstaan bij het religieus enthousiasme in deze « Cruzada »
.
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of kruistocht, zoals velen den burgeroorlog noemen. Toen Franco het volk
opriep om voor Kerk en vaderland te strijden, stroomden van alle zijden
vrijwilligers toe. Alleen Navarra reeds, dat toch maar 320.000 inwoners
telde, bood van het eerste ogenblik af 40.000 vrijwilligers. De « Don
Quijote », de sluimerende heldhaftigheid in de ziel van elken Spanjaard,
werd wakker geschud. Een requeté schreef : « De geest van de officieren
en soldaten bij Somosierra is uitstekend. Ik dacht, dat veel van wat men
vertelde slechts een sprookje was ; maar met verbazing moest ik ervaren,
dat alles werkelijk zo is ; ik heb het immers met eigen ogen gezien. Ik
was er zelf bij, wanneer te midden van den strijd, de requetés plots het
vuren staakten, de Roden gingen door met schieten als duivels ; maar de
requetés, onbeweeglijk, bidden samen een Onze Vader, terwijl de officier
voorbidt. Wanneer het « Amen » heeft weerklonken, knetteren weer de
machinegeweren, en weer zingen onze geweren het doodslied over de Rode
rijen... Bij de inname van Somosierra hebben zij met ontblote borst de
hele berghelling bestormd ». Een moeder zei, toen zij vernam dat twee van
haar drie zoons gesneuveld waren : « Het vaderland heeft twee van mijn
jongens als offer gevraagd. Als het nodig is, geef ik ook den derden. Gods
Wil geschiede ! »
Hier hebben wij de Spanjaarden op hun schoonst : heldhaftig tot het
vermetele toe, hun leven met liefde gevend in een heroïschen strijd.
III. SPANJE EN DE WERELDOORLOG

Gedurende den tweeden Wereldoorlog heeft Spanje weliswaar niet den
oorlog verklaard aan de Geallieerden, maar het heeft de Asmogendheden
gesteund zolang het niet duidelijk was, dat Duitsland den oorlog ging
verliezen. Deze pro-Duitse houding zit terecht vele mensen dwars. Toc h
is het probleem een tikje meer ingewikkeld dan op het eerste zicht lijkt.
In April 1939 eindigde de Spaanse burgeroorlog, in Augustus daarop
brak de tweede wereldoorlog uit. Sp anje was moe en geruïneerd. Serrano
Suner, van October 1940 tot September 1942 minister van Buitenlandse Zaken,
zegt met reden : « De Europese oorlog kwam, toen hij ons het minst paste ».
Tot Mei-Juni 1940 kregen de Spaanse politici bedenktijd, maar dan
stelde zich de vraag van het al- of niet-deelnemen van Spanje aan dezen
krankzinnigen en nuttelozen oorlog concreet en brutaal. En hoe ?
1. Gedurende den Spaansen burgeroorlog hadden Italië en Duitsland een
gewaardeerde hulp geboden aan Franco's leger ; op het Iberisch Schiereiland sneuvelden 4.000 Italianen en 10.000 werden gewond ; en de Duitse
stukas met de ervaren Duitse vliegeniers verzekerden op critieke ogenblikken het meesterschap in de lucht. Het Volksfront echter in Frankrijk
had zoveel mogelijk de Roden gesteund ; Engeland had Franco geniepig
tegengewerkt, en wij weten allen welk een beslissende rol Rusland vóór en
gedurende den burgeroorlog in Spanje heeft gespeeld. Men moet toch een
beetje realist zijn, als men vraagt, dat het uitgeputte Spanje, na een
oorlog waarin 450.000 Spaanse soldaten sneuvelden en 750.000 burgers
omkwamen, d.i. 5 % van de hele bevolking, het laatste restje van zijn
krachten in heldhaftigen strijd zou verteren... ten gunste van de mogendheden die zijn vijand hadden gesteund.
.
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2. Er is ook een psychologische factor. De Spanjaarden kunnen het maar
niet verkroppen, dat zij van de glorie van leidende natie in de zestiende
eeuw zijn neergehaald tot een derde rangs mogendheid, en nog wel
naar
zij beweren
door Frankrijk en Engeland. De haat tegen de Fr ansen
schijnt de Spanjaarden ingeboren, en de Fransen schenken hun die royaal
terug onder den vorm van een hooghartig misprijzen. Sympathie voor
Engeland is totaal uitgesloten zolang de Britse vlag wappert boven dat
stuk Spaansen bodem, dat Gibraltar heet. Duitsland echter is de hele
geschiedenis door nooit de vijand van Spanje geweest ; vóór den oorlog
gingen vele Spanjaarden aan Duitse universiteiten studeren. En Italië is
voor Spanje een zwakke zusternatie ; de Spanjaarden voelen zich zelfs
een tikje superieur tegenover de lichte Italiaantjes. Als men met deze
factoren rekening houdt, moet men toegeven, dat de sympathie v an het
Spaanse volk natuurlijkerwijze naar de Asmogendheden ging.
3. En dan de ontwikkeling van den oorlog zelf ! Is er één kleine natie
geweest, die den oorlog aan den Duitsen kolos heeft verklaard, voor zij
werd aangevallen ? Waarom aan Spanje een heldhaftigheid vragen, die
niemand heeft getoond ? Trouwens op enige maanden tijd bezet het zegevierend Duitse leger heel West-Europa van de Noordkaap tot aan de
Pyreneeën. Het « machtige » Frankrijk wordt in iets meer dan een maand
onder den voet gelopen, en Engeland dag en nacht door de stuka's
gebombardeerd. Italië kwam ondertussen in den oorlog. En van interventie
vanwege de U.S.A. was er de twee eerste oorlogsjaren volstrekt geen
sprake ; alleen de brutale aanval van de Japs op Pearl Harbour deed de
Amerikaanse natie als één man opveren ter verdediging van zijn eer en
zijn macht. Met andere woorden, toen heel Europa, buiten het dappere
en taaie Albion, voor Duitsland op de knieën lag, hoe kon het uitgeputte
Spanje aan een zegevierend leger met een hoogstaand moreel het hoofd
bieden ?
Neen, de enige ernstige vraag die men stellen kan, en stellen mag, is :
Hoe heeft Franco het klaar gespeeld om, niettegenstaande de drie zoëven
vermelde factoren, die Spanje naar de Asmogendheden dreven, toch neutraal
te blijven ? Want gevaren waren er meer dan de buitenstaanders vermoedden.
Toen Suner in September 1940 te Berlijn een bezoek a flegde, vroeg
hem von Ribbentrop op de man af : Wanneer komt Spanje in den oorlog
En als practisch besluit van het bezoek vroeg Duitsland aan Spanje militaire basissen op de Kanarische Eilanden. Op het einde van dezelfde
Septembermaand '40 kwamen te Hendaye Hitler en Franco samen ;
gewoonlijk ontbood Hitler de satellietstaten naar Berchtesgaden ; dit
maal ging hij tot aan de Spaanse grens om Franco te ontmoeten. En toch
zonder result aat. Twee maanden later werd Suner plots naar Berchtesgaden ontboden, samen met Ciano ; er bleken wel grote beslissingen op
komst. Hitler hield een gesprek van vier uur met Suner : wegens atmosferische moeilijkheden kon de rechtstreekse aanval op Engeland niet
doorgaan, men moest het Britse Rijk op een ander punt treffen, daarom
zou men de Middell andse Zee sluiten te Suez en te Gibraltar. Van de 230
Duitse divisies stonder er 186 inactief en gereed om in te grijpen om het
even waar. Door een handige diplomatie kon Suner vooralsnog het dreigende
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gevaar afwenden en uitstel krijgen. Eén zaak was de Spanjaarden echter
duidelijk : indien zij ook maar de minste aanleiding aan de Duitsers gaven
om over de Pyreneeën te komen, dan rukten die zegevierende legers door
naar Gibraltar en vandaar naar Spaans Marokko. Suner schrijft : er was
maar één middel om dat onheil te keren ; een oprechte vriendschap met
Duitsland. En zo kwam het, dat Spanje om neutraal te kunnen blijven
allerlei concessies aan de Duitsers moest doen, zoals trouwens ook Zweden
en Turkije en zelfs Zwitserland gedaan hebben. Ook bezweken de fiere
Spanjaarden voor de bekoring, om den gehaten Rus, dien zij pas na drie
jaar uit Spanje hadden kunnen verdrijven, nu eens op eigen bodem te
bevechten, en zij stuurden het blauwe legioen naar het front van Leningrad.
De Spaanse neutraliteit is, volgens het woord van W. Churchill zelf,
zeer voordelig geweest voor de Geallieerden. Indien Spanje zich, zoals
Italië, in 1940 aan de zijde van de Duitsers had geschaard, dan had dit
de toestand in de Middellandse Zee grondig gewijzigd en misschien zelfs
den definitieven uitslag van den oorlog beïnvloed, want de States stonden
nog ver buiten den oorlog. Op het proces van Neuremberg bleek uit het
dagboek van Jodi, chef van den Hogeren Duitsen Legerstaf, dat de Spaanse
weigering om Gibraltar op de Engelsen te veroveren, voor de Duitsers een
lelijke streep door de rekening was.
Wat de Spanjaarden zelf aangaat, nog altijd zijn zij den Caudillo
grenzeloos dankbaar, hen buiten het onzinnig Europees en wereldconflict
te hebben gehouden.
IV. ECONOMISCHE EN SOCIALE TOESTANDEN

Hoger hebben wij reeds gezegd, dat de Sp anjaarden in de negentiende
eeuw aan innerlijke politieke strijd en zelfs burgeroorlogen, een kostbaren
tijd hebben verspild, dien de landen aan de overzijde der Pyreneeen
besteedden aan een moderne industriële uitrusting en het geleidelijk
oplossen van de rijzende sociale problemen. Spanje voerde grondstoffen
en vruchten uit, en importeerde afgewerkte producten, juist zoals koloniale
gebieden.
Onder de republikeinse regeringen 1931-1936 kregen de arbeiders meer
en meer voordelen, maar de lonen werden zo hoog opgevoerd, dat er weldra
800.000 werklozen waren, en de e xp ort ernstig bedreigd was. Gedurende
den driejarigen burgeroorlog werden fabrieken en spoorlijnen gebombardeerd, viaducten en tunnels buiten gebruik gesteld. Daarenboven was er
muntinflatie, door het overdadig uitgeven van bankbiljetten, en tot overmaat van ramp ging de hele goudreserve, 700 millioen dollar naar het
buitenland, waar ze nog altijd is. De velden waren voor een groot deel
verlaten, hele dorpen of stadsdelen lagen in puin, het rollend spoorwegmateriaal was tot een derde geslonken, en zware buitenlandse leningen
drukten op de staatsfinanciën. De successie welke Franco kreeg, was
werkelijk niet benijdenswaardig.
Indien de nieuwe regering in het buitenland grote leningen had kunnen
aangaan, indien zij dadelijk nieuwe machines en nieuwe vervoermiddelen
had kunnen importeren, dan ware wellicht Spanje er in enige jaren
bovenop gekomen. Maar... in April eindigde de burgeroorlog, in Augustus
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elk kind wordt 25% van de resterende schuld kwijtgescholden ; met het vierde
kind vervalt de hele lening. Aan de kinderrijke gezinnen zijn een hele reeks
voordelen door de wet toegekend, zoals gedeeltelijke of gehele vrijstelling van
belastingen, reductie op treinen en bussen, voorkeur bij werkverschaffing of
voor schoolonderricht der kinderen, lagere tarieven in de hospitalen, enz.
Speciale steun is voorzien voor werkongevallen, ziekte en werkloosheid.
Om te voorzien in den woningnood heeft de Staat een grootscheeps plan
uitgewerkt tot het bouwen van arbeiderswoningen, en hij steunt alle
privaat initiatief in die richting. In vijf jaar werden 53.612 goedkope
woningen gebouwd, en 30.000 andere zijn in aanbouw. Wat weer wijst op
een gezonde gezinspolitiek : elke woning moet ten minste drie slaapkamers
met elk twee bedden hebben. In Valladolid, een stad die amper 80.000
inwoners telt, werden 1144 goedkope woningen gebouwd.
De Staat steunt met man en macht het oprichten van vakscholen, want
zoals in alle landen ontbreken in Spanje geschoolde vaklui. Alle initiatief
wordt aangemoedigd, en de vakscholen, of het nu vrije of staatsscholen
zijn, genieten de belangstelling en den steun van de regering. Bij bevel van
23 Sept. 1939 zijn alle ni j verheden en alle arbeidscentra verplicht, een
aantal leerjongens in de vakschool te onderhouden, dat tenminste 5 % van
hun personeel bedraagt. In vijf jaar tijd zijn 30 nieuwe vakscholen opgericht.
Nog een woord over het landbouwprobleem. Men schermt gemakkelijk
met de achterlijke landbouworganisatie van Spanje, en de uitbuiting van
de plattelandsbevolking door de groot-grondbezitters. Totaal uit de lucht
gegrepen is dit zeker niet, maar toch... Op mijn reizen door Spanje heb ik
tientallen keren grote irrigatiewerken kunnen bewonderen, terwijl hij die door
Frankrijk reist grote uitgestrektheden vruchtbare grond kan zien braak
liggen. De Republikeinse Regeringen waren tot een groots opgezette
grondverdeling overgegaan, met het funeste gevolg, dat die kleine boeren
in de arme streken van Andalousië en Extramaduro tot ellende vervielen.
De huidige regering gaat voorzichtiger en systematischer te werk. Einde
1944 had zij reeds bijna 12.000 kolonisten geplaatst op een totale oppervlakte van nagenoeg 80.000 hectaren vruchtbare grond. Het « Instituut
voor kolonisatie » geeft voorschotten tot 80 % van de kosten der hoeven ;
mits een jaarlijkse intrest van 3 % wordt de boer na 20 jaar eigenaar
van zijn hoeve.
Wij besluiten : Wie de hopeloze economische en sociale toestand van
Spanje kent, toen Franco in 1939 den burgeroorlog eindigde, kan slechts
in bewondering staan voor het gepresteerde. Zeker, veel is nog te doen,
maar, zoals een Spanjaard mij zei : men is op den goeden weg. Gun
Franco 20 jaar, gun hem ook normale internationale verhoudingen, laat
hem erkend worden door de grote naties, zodat de republikeinse regering
in het buitenland gedwongen wordt het gestolen goud terug te geven, en
iedereen zal kunnen zien hoe het taaie Spaanse volk op enige jaren een
achterstand van decenniën kan inlopen.
V. INTELLECTUEEL LEVEN

Zoals Spanje op industrieel en sociaal gebied bij de Boven-Pyreneese
naties merkelijk ten achter staat, evenzo is het op intellectueel gebied
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De eerste objectie ligt voor de hand : « Franco is een dictator ». En
dan is er altijd onder verzwegen : nu de Fiihrer en de duce voor goed
van het politiek toneel verdwenen, moet ook de caudillo het veld ruimen.
Dat Spanje een dictatuur heeft, is duidelijk. Franco benoemt eigenmachtig de ministers ; hij benoemt het grootste deel der vertegenwoordigers
bij de Cortès, het wetgevend organisme ; hij benoemt de goeverneurs en
de alcaldes (burgemeesters) . Elken vreemdeling die in Spanje reist, vallen
de vele soldaten en politieagenten in de steden op ; er is politiecontrole op
de treinen, de kranten staan onder censuur, enz.
Toch doet men verkeerd, het Franco-regime voor nazi-fascistisch uit te
schelden. Vooreerst, in Duitsland en Italië was de dictatuur een blijvend
regime ; in Spanje is Franco slechts aan het bewind, zolang de noodtoestand duurt. Hij herhaalt sinds jaren, dat het herstel der monarchie
de eindterm moet zijn van de « Movimiento Nacional », in Juli 1936
begonnen, iets wat de Spaanse natie op het referendum van begin Juli 1947
met overgrote meerderheid heeft bevestigd. Daarenboven werd er vooral
in Duitsland, maar ook in Italië een materialistische en heidense levensopvatting verbreid, Spanje echter wil een integraal katholieke Staat zijn.
Maar wat verstaat men onder de woorden « dictatuur » en « democratie » ? Om nu andere punten voorbij te gaan, moet men b.v. het huidig
parlementair stelsel met zijn principe : één stem per hoofd, als essentieel
beschouwen ? In Spanje zijn de Cortès samengesteld volgens een nieuwe
en tevens in de Spaanse geschiedenis gefundeerde methode :' zij bestaan
uit vertegenwoordigers, door de syndicaten als corporaties fungerend, vrij
gekozen, uit de burgemeesters van alle provinciehoofdsteden, en uit de
hoge hiërarchie, die de voornaamste organen van de natie vertegenwoordigt : de Kerk, het gerecht, de universiteiten, het leger, de marine, enz.
Voor het ogenblik beroert er een hevige polemiek de Spaanse onderwijswereld ; een deel vooruitstrevende katholieken wil een radicale wijziging
staatssubsidies voor het vrij middelbaar onderwijs, en erkenning der
diploma's van de vrije faculteiten van hoger onderwijs ; een conservatieve
groep wil liever den status quo handhaven. Zijn niet alle universiteiten
katholiek, zeggen zij, en heeft het vrij middelbaar onderwijs niet 70 %
der leerlingen ! Welnu tot nog toe heeft de regering zich volledig buiten
het debat gehouden.
Of typeert het niet, dat vrijzinnige denkers als Ortega y Gasset en
Maranon onder de Rode Republiek uitweken maar onder het Francoregime naar Spanje zijn teruggekeerd ?
Al moeten wij dus de zg. « dictatuur » van Franco wel wat nuancéren,
toch blijft, dat het in den grond een autoritair regime is. Voor mensen
die gewoon zijn aan democratie, al is die dan ook tamelijk ontaard, is
en blijft een dictatuur antipathiek. De grote vraag is echter niet, of ons
dit regime bevalt of niet, maar wel : Welk regime past voor het ogenblik
het best in Spanje ?
Verwoede democraten of fanatieke antifranquisten kunnen de volgende
beschouwingen eens overdenken.
1. De Spanjaarden zeggen zelf : wij zijn veel te heetbloedig voor een
democratie ; als men hier iedereen vrij laat, komt er vanzelf strijd en
burgeroorlog. Een Spanjaard is van nature extremist, zelfs fanatiek. Voor
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redenering is hij moeilijk vatbaar, voor geweld buigt hij. Het was de
tragische fout van Alva te menen, dat de Nederlanders ook zo waren :
bij . ons is het juist andersom.
2. Het uitgesproken particularisme, de grote diversiteit van de volkeren
op het Iberisch Schiereiland eisen weer een sterk centraal regime ; de
Basken en de Kataloniërs wachten slechts op een gelegenheid om zich
onafhankelijker te maken van Madrid, of zich zelfs af te scheuren van
Kastilië. Alleen een ijzeren tucht kan de uiteenlopende krachten van het
vurige Spanje samenbundelen tot één Staat. De houding van de Katalanen
en van de katholieke Basken die voor de Rode republiek streden, is
sprekend genoeg.
3. Ten anderen heeft bijna anderhalve eeuw ondervinding niet aangetoond, dat een liberaal, parlementair regime niet aangepast is aan de
Spanjolen ? Driemaal hebben zij hun Koning verdreven, elf constituties
gemaakt, herhaalde malen de Kerk vervolgd, vier maal de Jezuïeten
verbannen. Tussen December 1931 en Juli 1936, dus in 56 maanden,
kwamen en... gingen er in Spanje 28 ministeries. Neen, democratie staat
voor Spanje gelijk met wanorde, economische stilstand of achteruitgang,
anticlericalisme : een neerhalen van het « grote » Spanje tot een derderangs-mogendheid.
4. De buitenlandse toestand dwingt Franco er gebiedend toe, scherp
toe te zien en het land onder politiecontrole te houden. Wanneer het
machtige Rusland, enige jaren terug door Spanje op Spaansen bodem
verslagen, steeds weer nieuwe middelen beraamt om vasten voet te krijgen
op het schiereiland en den burgeroorlog te ontketenen, wanneer aan de
overzijde van de Pyreneeën duizenden uitgeweken Spaanse communisten en
anarchisten militair worden gedrild, gereed om op het eerste teken Spanje
binnen te vallen, wanneer de emigranten in het buitenland comploteren,
en naar den steun van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk dingen,
dan is Franco wel gedwongen zich schrap te zetten en scherpe politiemaatregelen te nemen.
5. Ten slotte, de huidige « democratische » regeringen in Italië en
Frankrijk, de twee Latijnse zusternaties, zijn werkelijk geen aanbeveling
voor het democratisch regime. Bij de laatste politieke stakingen in Frankrijk,
in December 1947, zeiden de Spanjaarden met een zeker leedvermaak :
de Fransen, die altijd hier de Roden hebben gesteund, zullen nu misschien
begrijpen, waarom wij ons tien jaar geleden bevrijd hebben van de communisten. Een zei mij : eindelijk beginnen de naties zachtjes aan in te
zien, dat men met communisten niet moet onderhandelen, maar ze moet
bestrijden en vernietigen. Misschien
en een glimlach speelde om zijn
worden de leiders der vredelievende volkeren nog eens zo wijs
mond
als Franco !
Wie onbevooroordeeld al deze factoren rustig overweegt, komt onvermijdelijk tot het besluit : de Angelsaksische democratie is niet aangepast
aan den aard en het karakter der Spanjaarden. Het Franco-regime
of
dit ons nu sympathiek of antipathiek is
is ongeveer het beste wat voor
het ogenblik in Spanje mogelijk is, van louter politiek standpunt uit gezien.
Er is trouwens nog een tweede reden waarom Katholieken zich eens goed
moeten bedenken vooraleer zij tegen Franco agéren.
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VII. GODSDIENSTIG LEVEN

De tweede opwerping die men in het buitenland voortdurend maakt is :
Waarom die nauwe samenwerking van Kerk en Staat ? Waarom moet de
clerus zich compromitteren met het Franco-regime ?
Zoals het voor ons, die allen met de bacillen van het liberalisme besmet
zijn, moeilijk is, den geest en de atmosfeer van het « Ancien Régime » te
realiseren, zo is het eveneens geen gemakkelijke taak, de verhoudingen
van Kerk en Staat in Spanje te begrijpen en rechtvaardig te beoordelen.
Laten wij even opmerken, dat Europa, wij konden bijna zeggen de hele
beschaafde wereld van toen, gedurende vijftien eeuwen, van het Edict
van Milaan in 313 tot aan de Franse Omwenteling, geleefd heeft onder
een staatsregime, gebouwd op de innige samenwerking van Kerk en Staat.
Die integraal christelijke kultuur heeft blijvend haar stempel gezet op de
beschaving van West-Europa. Het gaat zo maar niet op, een dergelijk
staatsbestel lichtzinnig te veroordelen.
Wie de leer van de Kerk bestudeerd heeft, weet zeer goed, dat zij de
eenheid en samenwerking van Kerk en Staat als grondprincipe huldigt.
Men behoeft het Kerkelijk Wetboek slechts te doorbladeren, om voortdurend op canons te stoten welke die opvatting vertolken. Maar laten wij
liever den Paus zelf aan het woord, die in een roerenden brief aan het
Spaanse Episcopaat en het Spaanse volk op 5 Juni 1933 schreef : « Wij
willen er hier niet langer bij blijven stilstaan om te herhalen, welke grove
dwaling het is, de scheiding van Kerk en Staat op zichzelf beschouwd, als
geoorloofd en goed voor te stellen, vooral in een natie die bijna in haar
geheel katholiek is. Voor wie de zaak grondig beschouwt, is deze scheiding
Slechts een noodzakelijk gevolg (zoals wij herhaalde malen verklaard
hebben, en met name in onze Christus-Koning-encycliek Quas Primas) van
het laïcisme of van de geloofsverzaking der moderne samenleving, die
zich wil afscheiden van God en de Kerk. Maar, indien het voor elk volk
zeer dwaas en goddeloos is, den God, Schepper en Bestuurder van de
menselijke samenleving, uit het openbaar leven uit de sluiten, dan is dit
op bizondere wijze in strijd met het Spaanse volk, dat steeds en terecht
in de wetten, in de scholen en in de andere private en openbare instellingen
aan de Kerk een zeer belangrijke en weldadige plaats heeft ingeruimd ».
Een katholiek kan dus het huidig regime in Spanje niet principieel
verwerpen. Al zijn de Spanjaarden ruim genoeg van geest om te zeggen :
wij willen niemand onze opvatting opdringen, maar dat men ons volk
ook de vrijheid late een integraal katholieke staatsopvatting te verwezenlij ken.
Het valt niet te ontkennen, dat er in Spanje een katholiek klimaat is.
Wij geven slechts enkele voorbeelden. De Zondagen en dertien geboden
Heiligdagen zijn door den Staat als voorgeschreven rustdagen erkend. Een
kerkelijk feest is ook in het burgerlijk leven een feest ; te Valladolid zag
ik den alcalde in de processie de vlag van O.L.Vrouw dragen, de militaire
fanfare en de militaire erewacht sloten de processie, en vanaf het balkon
van het stadhuis werd de zegen met het Allerheiligste gegeven aan de
mensenmassa die de hele Plaza Mayor vulde. Op het internationaal Mariaal
Congres te Barcelona kwam ook Z. Exc. Alberto Artajo, de minister van
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Buitenlandse Zaken, en minister Bilbao hield er een redevoering, zo vroom
en katholiek doordacht, dat buitenlanders meenden een bisschop te horen.
In de Cortès zetelen van rechtswege bisschoppen als vertegenwoordigers
van de kerkelijke hiërarchie. De regentieraad telt onder zijn zes leden
den kardinaal-primaat van Toledo. In het hele onderwijs van laag tot
hoog, zowel in de vakscholen en hogescholen voor ingenieurs als in de
middelbare en normaalscholen, is godsdienstonderricht voorgeschreven. Bij
het leger, bij alle jeugdorganisaties, in alle arbeiderssyndicaten zijn priesters
als geestelijk adviseur of aalmoezenier. Het kerkelijk huwelijk is voor
Katholieken het enig erkende, en de burgerlijke echtscheiding, de plaag
van liberale staten, is onbekend. Als bisschoppen protesteren tegen een of
andere immorele film wordt deze ingetrokken ; toen de bisschop van
Vitoria den vorigen zomer protest aantekende tegen de immoraliteit aan
het Baskische strand, nam de goeverneur dadelijk strenge maatregelen.
Wij, halve of hele liberalen, zijn geneigd na elk van die voorbeelden te
zeggen : clericalisme ! Maar is het geen bewijs van engheid, slechts zijn
eigen staatsopvatting als de enig gezonde en zelfs de beste te beschouwen.
Beter ware het indien Katholieken althans trachtten zich sympathiek in
te leven in een staatsbestel, dat nu eens integraal christelijk is. Dat er
gevaren aan die innige samenwerking van Kerk en Staat zijn verbonden,
zal niemand negéren. Wie ook maar iets van geschiedenis kent, weet, dat
er in de christelijke Middeleeuwen ook conflicten tussen de twee machten
waren, en dat herhaaldelijk de ene op het domein van de andere ingreep.
Maar naast een gewettigde afkeuring van individuele gevallen, moeten
wij ruim genoeg zijn om het principe zelf goed te keuren.
Franco is een vroom man : het gebeurt meer, dat hij vóór een belangrijke
beslissing zijn kapelaan vraagt om het Allerheiligste uit te stellen, en dat
hij een deel van den nacht in gebed doorbrengt. Aan hem is de Spaanse
Kerk den heerlijken opbloei van het katholiek leven in Spanje verschuldigd.
Slechts enkele staaltjes daarvan.
Een eerste treffend feit is het bloeiende retraitewerk. Met de beproefde
Ignatiaanse methode, de geestelijke afzondering van drie à zes dagen in
volledig stilzwijgen, tracht men vooral de jeugd en nog meer den werkliedenstand godsdienstig te onderrichten en moreel op een hoger peil te
brengen. Sinds 1939 heeft men vele nieuwe retraitehuizen opgericht. In
de 24 retraitehuizen der Jezuïeten alleen, waarvan enkele pas sinds een
jaar in gebruik zijn, heeft men meer dan 100.000 retraitanten gehad :
30.054 jongelingen, 19.766 heren, 58.346 werklieden. Deze laatsten d oe n
doorgaans een retraite van drie à vier dagen in volledig stilzwijgen ; de
reis- en verblijfkosten met het dagelijkse loon worden door de fabriek
betaald. De industriëlen van Asturië geven ongeveer 1 millioen pesetas
per jaar voor dit werk ; de RENFE (Nationale Maatschappij van Spaanse
Spoorwegen) 2 à 3 millioen. Onder de instructies van den retraiteleider
staat soms plots een werkman op om zijn mening te zeggen, goed of af
te keuren, en de retraitegever lokt die actieve deelname uit. Ook vele
universiteitsstudenten doen een jaarlijkse retraite ; van de Madrileense
alleen een duizendtal. De hoge ambtenarenwereld heeft eveneens zijn
retraite ; er zijn retraites voor werkgevers die eindigen met een studiedag
over sociale problemen.
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Na den burgeroorlog, die zoals elke oorlog het zedelijk peil van de
bevolking zeer had doen dalen, is men begonnen grote missies te geven.
Dertig, veertig predikanten vatten tegelijk een hele stad aan. Een grootse
propagan da wordt op touw gezet : gedurende twee maanden, voorbereiding
van de missie door dagelijkse aankondigingen in de bioscopen en de
tranten. Onder de missie staan luidsprekers op straat, de dagbladen geven
uitvoerige verslagen, heel de stad staat afgestemd op de missie. Theathers
en bioscopen stellen hun zalen ter beschikking. Ik meen, dat het in La
Coruna was, dat 15.000 mannen de kruisweg in volle stad meededen.
Een derde factor van geestelijke vernieuwing en verdieping zijn de
Maria-Congregaties. En men vraagt de leden niet enkel enige godsdienstoefeningen bij te wonen, maar zij moeten actief aan sociale werken deelnemen. Vooral in Aragon oefenen de Maria-congregaties een diepgaanden
invloed op de élite uit.
Moet het ons dan verwonderen, dat er zo'n groot aantal priester- en
kloosterroepingen in Spanje zijn. Uit de idealistische Spaanse jeugd in ee n
diep-katholiek land moeten wel velen zich tot een hoger levensideaal
aangetrokken voelen. En wat een nog meer verheugend feit is : terwijl
de vroegere clerus vooral in het centrum en nog meer het Zuiden van
Spanje wel niet uitmuntte door hoge priesterlijke deugden, vormt men
nu in de seminaries een jongen clerus die én wetenschappelijk, én sociaal
én zedelijk ver boven de vorige staat.
Wij besluiten : Spanje is een land met eigen karakter en eigen traditie,
die grondig van de onze verschillen. Men kan de Spanjaarden sympathiek
of antipathiek vinden ; maar wie begaan is met het welzijn van het Spaanse
volk zelf en den toestand objectief beoordeelt, moet toegeven, dat zowel
economisch en politiek als religieus en intellectueel, het Franco-regime
een zegen is voor Spanje. Dit regime heeft tekorten en gebreken
is
het onze dan zo volmaakt ?
maar het bouwt op gezonde principes. Men
kan dan ook begrijpen dat Spanjaarden Franco wel eens « de providentiële
man », of ook « de knapste politicus uit de Spaanse geschiedenis » noemen.

.

.

De Missie in Belgisch Kongo
door A. CAUWE S. J.

Sedert België, met het einde van den oorlog, weer contact heeft genomen
met zijn kolonie, werd er reeds meermalen gesproken en geschreven over
een « crisis » in de Katholieke Missiën van Belgisch Kongo. Hoe kwam
men tot die conclusie ?
Welnu, in de tien jaren die de oorlog voorafgingen waren de vorderingen
van het Katholicisme in Belgisch Kongo opvallend vlug en bijna spectaculair. De missietijdschriften maakten er natuurlijk gebruik van om
enthousiasme voor het missiewerk te verwekken : de aandacht werd hoofdzakelijk getrokken op de successen, en heel weinig op de moeilijkheden !
Toen kwamen de oorlogsjaren ; het missienieuws bereikte het moederland
niet meer, zodat de missiepropaganda te lande bleef voortschrijven over
de vroegere overwinningen.
Zodra de oorlog voorbij was, ontving men brieven waarin de missionarissen gewaagden van de grote moeilijkheden der laatste jaren, kwamen
ook vermoeide of zieke missionarissen naar België terug. Ze vertelden
over de achteruitgang van het godsdienstig leven in hun streek, over
de losbandigheid in de centra, over een heropleving van de pylogamie en over het moeilijk probleem van de « évolués ». De statistieken
van de oorlogsjaren werden nu ook gepubliceerd en maakten het iedereen
duidelijk, dat het bekeringstempo heel wat vertraagd was. Vooraanstaande
persoonlijkheden maakten studiereizen in Kongo en kwamen enigszins
teleurgesteld terug, juist omdat ze te veel hadden verwacht. Voeg daarbij
nog de onverwachte ontdekking van angstwekkende problemen van algemene aard, die voor de eerste maal of schérper dan vroeger gesteld
werden in de kolonie. En zo kwam men tot het besluit, dat de Katholieke
Kerk in Belgisch Kongo een echte crisis doormaakte.
Men gaf het des te gemakkelijker toe, omdat men in de oorlogsomstandigheden de gewenste uitleg van die toestand dacht te vinden ! Zij hebben
inderdaad een grote rol gespeeld zowel ten overstaan van de moeilijkheden
in het missiewerk als in de algemene inlandse problemen. Maar toch is de
oorlog niet de enige noch de voornaamste oorzaak en heeft hij hoofdzakelijk
een reeds bestaande ziekte geopenbaard en verergerd.
In deze korte studie zullen we zeer objectief onderzoeken of er
wel degelijk van « crisis » gesproken kan worden, en zo ja, in welke zin.
Een blind optimisme zou niet veel bijdragen om de niet te loochenen
moeilijkheden te overwinnen ; we hebben dus de plicht oprecht te zien
hoe ver we staan, en te zoeken wat er in het licht van de nieuwe omstandigheden misschien aan onze methodes moet worden gewijzigd.
Daarom zullen we eerst onderzoeken in hoever er een vertraging is in
het bekeringstempo in Belgisch Kongo, en hoe we dat phenomeen moeten
interpreteren. Daarna moeten we de vraag beantwoorden of er echte voor-
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uitgang te constateren valt in de vestiging van de Katholieke Kerk. Daartegenover zullen we dan de huidige moeilijkheden ontleden, die ons missiewerk belemmeren. En tenslotte zullen we ons afvragen of het missiewerk
misschien een nieuwe richting moet uitgaan en zijn methodes aanpassen.
I.

Is er een echte vertraging in de bekeringsbeweging?

Er werd gesproken van een « opvallende daling in de curve der bekeringen », van een « stabilisatie », van een « stopgezette vooruitgang » !
Om een juist beeld van de toestand te hebben moet men een duidelijk
onderscheid maken tussen Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi, en daarna
de verschillende missiegebieden afzonderlijk beoordelen.
Voor Belgisch Kongo vindt men volgens de officiële statistieken de
volgende aanwas der katholieken (de katechumenen niet meegerekend) :
In 1930 waren er 659.159 katholieken,
In 1935 : 1.038.396 katholieken, d.i. een groei van ongev. 75.000 per jaar.
In 1939 : 1.512.780 katholieken, d.i. een groei van ongev. 118.000 per jaar.
In 1943 : 1.898.441 katholieken, d.i. een groei van ongev. 96.000 per jaar.
In 1944, 1945 en 1946 is de groei respectievelijk 89.399, 87.364 en
81.593. Doch om een juist beeld te hebben van dat laatste jaar zou men
ongeveer 95.000 moeten rekenen ; de statistieken van 1946 geven immers
een vermindering aan van 14.000 in het Vikariaat Kivu ; deze plotselinge
achteruitgang is echter het gevolg van een nieuwe methode van recensering
en is dus slechts de vaststelling, dat men vroeger te hoge cijfers had
opgegeven ; het betekent dus geen verlies eigen aan het jaar 1946 ; in de
algemene statistieken werden die 14.000 nochtans afgetrokken van het
totaal voor 1946.
De jaarlijkse vermeerdering die in 1930 51.905 bedroeg, en haar hoogtepunt bereikte in 1939 met 127.252, is dus enigszins achteruitgegaan ; toch
blijft die vermeerdering nog merkwaardig hoog.
Voor Ruanda-Urundi vinden we de volgende resultaten :
In 1930 waren er 91.873 katholieken.
In 1935 : 361.230 katholieken, d.i. een groei van ongev. 54.000 per jaar.
In 1939 : 615.206 katholieken, d.i. een groei van ongev. 63.000 per jaar.
In 1943 : 818.751 katholieken, d.i. een groei van ongev. 50.000 per jaar.
In 1930 had men een vermeerdering geboekt van 12.853, en in 1935, het
hoogtepunt, van 78.214. Het jaar 1944 bracht echter een vermindering
mee van 11.841, terwijl 1945 en 1946 opnieuw een aanwas opgaven van
10.456 en 11.241. Die plotselinge en geweldige vermindering was hoofdzakelijk te wijten aan het Ruandavikariaat, terwijl Urundi vooruitgang
bleef maken, al was het in mindere mate dan voorheen.
Wanneer we de vikariaten één voor één beschouwen, valt het onmiddellijk op, hoe in enkele missiegebieden de vooruitgang van de vroegere
jaren nagenoeg behouden blijft, terwijl zij in de meeste andere vikariaten
een zekere vertraging ondergaat ; tenslotte zijn er ook enkele vikariaten
waar een echte stilstand te bespeuren valt.
Blijven hun vroegere vooruitgang behouden : de vikariaten Buta, StanleyFalls, Beni, Ipamu, Matadi, Lisala, Albert-meer, Kwango, Tshumbe, Kivu
en Sakania.
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de nodige waarborg geven voor een christelijke opvoeding van hun kinderen. Hoogst waarschijnlijk is de proportie van de kinderen van katholieke
gezinnen thans veel groter dan vroeger, en mogen we dus veronderstellen,
dat- hun aantal steeg in verhouding tot het aantal katholieken (uitgezonderd
de streken waar de plaag van de geboortedaling algemeen is) . Zo bij
voorbeeld vermeldt het vikariaat Kwango 7.310 doopsels van kinderen voor
het jaar 1946. Daarvan zijn er 6.974 van kinderen van christengezinnen en
slechts 336 van katechumenen of bekeerlingen.
Bij dat onderzoek naar de doopsels moet men dus twee verschijnselen
onthouden, nml. een lichte achteruitgang in zake doopsels van volwassenen,
en een merkelijke vermindering in zake doopsels van kinderen van katechumenen of pas-gedoopten. De hoger opgegeven aangroei van de katholieken
komt dus in groter proportie dan vroeger voort uit de normale aanwas
der katholieke bevolking. Hier zien we dus geconfirmeerd, dat de eigenlijke
bekeringsbeweging een zekere vertraging heeft ondergaan.
Het aantal katechumenen vertoont hetzelfde verschijnsel. Voor Belgisch
Kongo viel het terug van 748.427 in 1936 tot 561.686 in 1946, en voor
Ruanda-Urundi van 304.068 tot 285.640.
Het is dus te verwachten, dat het vertraagde bekeringstempo der drie
laatste jaren niet zo gauw zal verbeteren. Het zijn immers de katechumenen,
die het aantal doopsels van volwassenen mogelijk maken. Toch is de vermindering van het aantal katechumenen weer niet zo groot, dat een verdere
vertraging het gevolg zou zijn.
De feiten dwingen ons in het algemeen te spreken van een lichte vertraging
in het bekeringstempo, en zelfs van plaatselijke stilstand. Zonder aan
artificieel optimisme te doen mogen we nochtans zeggen, dat die vertraging
in het algemeen genomen absoluut normaal is en dus niet als een crisis
mag worden beschouwd. De redenen van deze interpretatie zijn de volgende :
1) Het missiepersoneel nam niet toe in evenredigheid met de aangroeiende
christenheid. Tijdens de oorlogsjaren, dus sedert 1940, bleef het zelfs
nagenoeg onvermeerderd of werden de rangen gedund door dood, ziekte
en ouderdom. Bovendien werd een zeker aantal missionarissen (priesters,
broeders en zusters) onttrokken aan het apostolaat der zwarten om in te
springen voor het onderwijs van de kinderen der blanken. Meerdere missionarissen werden ook opgeëist als aalmoezeniers- in het koloniaal leger.
2) De massale bekeringen van de vorige jaren dwongen de missionarissen
meer en meer tijd te besteden aan de gewone zielzorg der pas bekeerde
christenen en aan de opvoeding van de gedoopte kinderen dezer nieuwe
christen-gezinnen ; aldus bleven er minder krachten en tijd over voor het
stichten van nieuwe missieposten of voor de bekering der heidenen, die
nog leefden rondom de reeds bestaande posten.
3) In sommige streken werd praktisch reeds de gehele bevolking bereikt.
Zo b.v. in het vikariaat Kisantu is de streek door de Bacongo bewoond
voor 80 % katholiek ; de andere 20 % zijn ofwel protestant ofwel oudere
heidenen, die slechts op hun stervensuur het doopsel zullen vragen. In dat
gedeelte van het vikariaat is er dus geen mogelijkheid meer voor massabekeringen en wordt het personeel volledig in beslag genomen door de
bestaande christenheid. Alleen in het verdere gedeelte, door de Bayaka

846

DE MISSIE IN BELGISCH KONGO

bewoond, is er nog massale verovering mogelijk ; maar hier was er fataal
te weinig personeel, daar het grote aantal missionarissen, dat wegens de
oorlogsomstandigheden niet normaal kon toenemen, opgeëist werd door het
christelijke Bacongo. Een dergelijke toestand zal men waarschijnlijk terugvinden in talrijke andere vikariaten.
4) De algemene evolutie van Belgisch Kongo en de noodzakelijkheid
de Kerk te planten eist proportioneel meer en meer missionarissen, die
aldus onttrokken worden aan de onmiddellijke missionering. Zo b.v. eist
het vormen van een inlandse clerus en van inlandse kloostercongregaties
een groot aantal krachten op voor de klein- en groot-seminaries, alsook
voor de noviciaten. De pas gestichte colleges en het te stichten hoger
onderwijs eisen weer nieuw personeel op.
,

II.

Is er vooruitgang in de vestiging van de Katholieke Kerk in Kongo ?
Het bekeringswerk is slechts één aspect van het missiewerk. De voornaamste taak van de missionarissen is en blijft de vestiging van de Kerk
in een nieuwe streek, d.w.z. zij moeten er voor zorgen dat de Kerk in
die streek tot een sociale werkelijkheid worde, tot een lichaam dat stilaan
groeit tot volwassenheid ; het mag niet meer afhankelijk blijven va n
vreemde hulp, maar moet in zich zelf genoeg levenskracht bezitten om
voortaan op eigen kracht te blijven bestaan en zich verder te ontwikkelen.
Dat veronderstelt eerst en vooral inlandse christelijke gezinnen, waar
het katholicisme als het kostbaarste familiebezit door de ouders aan hun
kinderen wordt overgeleverd ; dat veronderstelt ook de nodige kaders van
het dagelijks godsdienstig leven, namelijk een inlandse geestelijkheid,
inlandse priesters, bijgestaan door inlandse kloosterlingen en kloosterzusters ;
dat veronderstelt tenslotte ook een élite van katholieke leken, die hun
priesters helpen en die in staat zijn de katholieke levensopvatting te doen
zegevieren in het burgerlijk leven.
Hoe ver staan we op dat gebied in Belgisch Kongo ? Mag men hier
spreken van vooruitgang, van stilstand of van een echte crisis ? Zeker is
de katholieke Kerk in Kongo nog ver van volwassenheid ; nog vele jaren
zullen voorbijgaan vooraleer we haar als definitief gevestigd kunnen
beschouwen, want de grote massa van onze christenen werden pas enkele
jaren geleden gedoopt. Toch mogen we spreken van een echte en normale
vooruitgang op dat gebied, zonder daarom over het hoofd te zien, dat er
moeilijkheden en tekorten bestaan.
In de meeste missiegebieden zijn de katholieken nog een minderheid
tegenover de heidenen. De toestand is nochtans geweldig verbeterd sedert
tien jaar. In 1936 was de verhouding van katholieken tot de gehele bevolking : 11 % (katholieken en katechumenen : 18 %) voor Belgisch Kongo,
en 11 % (katholieken en katechumenen : 19 %) voor Ruanda-Urundi.
In 1946 is dit percentage gestegen tot 20,35 % (katholieken en katechumenen : 25,6 %) voor Belgisch Kongo, en tot 23,79 % (katholieken en
katechumenen : 32 %) voor Ruanda-Urundi.
Die verhouding is evenwel zeer verschillend van vikariaat tot vikariaat,
en schommelt tussen 47,16 % (Boma) en 7,83 % (Kivu). De hoogste
percentages worden gevonden in Boma (47,16 % ; kath. en katech. :
53,77 %) , in Matadi (38,24 % ; kath. en katech.: 40,74 ,% ) , in Lobo
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intellektueel, godsdienstig en moreel. Het is spijtig genoeg ook een
economisch probleem : de missie kan haar katechisten niet voldoende
betalen, en dus a an meer ontwikkelden de nodige broodwinning niet
verschaffen. Zodat de oplossing waarschijnlijk eerder moet worden gezocht
in de ontwikkeling van de apostolaatsgeest bij de onderwijzers en bij de
élite van de andere christenen.
Want naast de katechisten staan de onderwijzers. Zij zijn intellektueel
beter gevormd, vooral de gediplomeerden. Maar zijn ze godsdienstig en
moreel wel op de hoogte ? Is er geen gevaar, dat ze hun taak te veel als
een « carrière » opvatten en te weinig als een apostolaat ? Dat volgt wel
uit het feit, dat talrijke onderwijzers het onderwijs vaarwel zeggen, zodra
zij een meer winstgevende loopbaan kunnen vinden. Want het economisch
probleem speelt hier weer een voorname rol : de onderwijzer wordt te
weinig betaald. Hier is reeds verbetering in gekomen, doch het feit zelf,
dat ze te veel aangetrokken worden door het geld, toont het gebrek van
hun godsdienstige vorming aan. Bovendien komt hierbij, dat zij niet het
nodige aanzien en dus de gewenste invloed kunnen hebben zolang zij niet
voldoende worden betaald om hun stand te kunnen ophouden.
Het is ook nodig, dat we bij de tweede groep leken een élite vinden,
een élite die bereid is de missionarissen, de inlandse priesters, katechisten
en onderwijzers in hun werk te steunen, vooral door de katholieke geest
te doen doordringen in het huiselijk en burgerlijk terrein. Dat is tenvolle
het gebied van de K. A. Is er thans reeds zulk een elite ?
Waar zouden we die élite kunnen vinden
We zouden ze eerst kunnen en moeten vinden bij de « évolués, » d.i.
bij diegenen, die meer onderwijs genoten en een hoger materiële positie
bekleden, en dus ook meer aanzien en invloed in de inlandse maatschappij
genieten. Dat zijn de bedienden, de sekretarissen in de hoofdijen, de
ambachtslui ; meer nog, de geneeskundige en landbouwkundige assistenten,
de ziekenverplegers, enz.
Het is helaas een feit, dat tot nog toe bij de « évolués » die élite er niet
is. Men mag zeker niet veralgemenen, en de vorming van katholieke geneeskundige en landbouwkundige assistenten alsook van katholieke ziekenverplegers is een poging in deze richting die reeds vruchten heeft
afgeworpen. Maar die vruchten zijn weinig talrijk I En, zoals we verder
zullen herhalen, gaat er van de « évolués » veeleer een slechte invloed uit
en geven zij een slecht voorbeeld dan wel een goed.
De oorzaak van die mislukking is vooral te vinden in een gebrek aan
godsdienstige en zedelijke vorming ; er werd te veel vergeten, dat de
vorming van een élite niet eindigt met de schooljaren, ja zelfs dat de
decisieve periode pas daarna begint. Voeg daarbij, dat veel dezer « évolués »
self-made men zijn, in die zin dat ze zich na hun lagere school zelf hebben
opgewerkt en dus weinig vorming hebben genoten.
Naast de « évolués » zijn er de notabelen in de dorpen of in de centra. In
sommige streken hebben die zeker een élite gegeven, maar niet overal noch
in voldoende aantal. Die élite moet wederom de vrucht zijn van een
intensieve vorming. Daarom tracht men thans te werken in die zin ; Bonden
van het H. Hart, Congregaties, enz., speciale recollecties en retraites. Dat
alles is uitstekend, indien er in die groepen zelf nog speciaal wordt gewerkt
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op een groep ijveraars, die de missionaris van dichterbij kan volgen en
steunen. Kortom, we mogen niet zeggen, dat de katholieke Kerk in Kongo
niet beschikt over een lekenélite, maar dat haar peil ver van toereikend is
om haar rol te kunnen vervullen, en dat die élite veel te sporadisch is.
En toch, zolang we niet mogen rekenen op een keurbende van katholieke
leken, die werkelijke invloed hebben op het inlandse leven, blijft de
vestiging van de Kerk in Kongo zeer problematisch en wankel. Er blijft
nog veel in die zin te verwezenlijken ; wordt die élite echter niet spoedig
gevormd, dan zal men ook spoedig van crisis kunnen spreken 1.
(wordt vervolgd)

1. Statistieken voor het jaar
3.104.799 (+
Katholieken :
Katechumenen :
876.942 (+
Missieposten :
436 (+
219 (+
Inlandse priesters :
274 (+
Inlandse broeders :
Inlandse zusters :
436 (+

1946-1947. - In Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi samen
119.399 tegenover '46)
29.616)
11)
10)
13)
54)

Het Indie - Beleid III
door Max van POLL

DE INTERNATIONALE ZIJDE VAN HET PROBLEEM

Was « herstel van rust en orde » mogelijk bij de toen bestaande internationale verhoudingen
Zuiver militair beschouwd zou het « herstel van rust en orde » in
Indonesië, begrepen in den zin dien de oppositie daaraan hechtte : herstel
van het Nederlandse gezag, geleid hebben tot een guerilla van ten minste
5 jaren, waarbij dan nog Atjeh buiten beschouwing moest worden gelaten,
en tot het blijvend onderhouden van een in hoofdzaak uit Nederlanders
bestaande troepenmacht van ten minste 40.000 man.
Zuiver nationaal gezien, zou het Nederland in sociale onrust, wellicht
zelfs in burgeroorlog hebben gestort.
Wat zouden de gevolgen zijn geweest op internationaal terrein ? Onafhankelijk van welk ingrijpen ook van de zijde van vreemde Regeringen
en of van de U.N.O. moet worden gedacht aan havens, waar de Nederlandse
of door Nederland gecharterde schepen naar Indonesië moesten aanleggen ;
aan weigeringen in havens om Nederlandse of naar Nederland en Indonesië
varende schepen te laden of daarvandaan komende schepen te lossen ; aan
weigering van personeel op vliegvelden om Nederlandse vliegtuigen te
bedienen enz. enz. Er kan nauwelijks twijfel aan bestaan of een dergelijke
actie zou op grote schaal zijn ingetreden, welker gevolgen voor ons
vaderland zo fnuikend zouden geweest zijn, dat er van een verscheping van
100.000 man troepen met zeer veel materiaal naar Indonesië en hun geregelde
aflossing, niets had kunnen komen, zodat de voorstanders van « herstel
van rust en orde » door hun werkzaamheid precies het tegenovergestelde zouden hebben bereikt van wat zij beoogden. Daar had dan zelfs
nog geen buitenlandse regering aan te pas behoeven te komen. Zelfs nu,
nu wel onderhandeld is, zijn dergelijke acties niet geheel uitgebleven als
protest tegen de troepenuitzendingen bij het begin der politie-actie. De
Australische boycot alleen reeds heeft ons grote overlast bezorgd. Maar
thans hebben we de gelukkige omstandigheid gehad, dat de Nederlandse
vakbeweging unaniem in het wereldverbond van Vakverenigingen, zich verzet
heeft tegen elk pogen om in dit verbond een wereldactie der vakverenigingen
tegen Nederland te ontketenen. Het is lang niet altijd gemakkelijk geweest
dit te voorkomen.
Maar ook van de zijde van verschillende buitenlandse Regeringen ware
zeker niet een passieve houding te verwachten geweest. Met name niet
van die, waaraan wij het meest afhankelijk waren. Om te beginnen :
Groot-Brittannië.
Welk een uitzonderlijk gewicht er van Britse zijde aan werd gehecht,
dat wij wel zouden onderhandelen, is van September 1945, toen generaal
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Alexander Johnston zelfs : « Society in this period of transition exhibited so
many repulsive features, as almost to cause the stoutest hearts to despair ».
Dit verleden en dit geloof zijn de dieper liggende redenen, waarom de
Amerikaanse publieke opinie welhaast hermetisch gesloten blijft voor welke
betogen dan ook ten gunste van welken vorm van koloniale afhankelijkheid
dan ook. Nu is er geen land, waar de Regeringsinstanties zo gevoelig zijn
voor de publieke opinie als juist Amerika. En er is geen twijfel aan
mogelijk of zelfs een van inzicht ietwat gewijzigd State Department kan
er niet aan denken in koloniale aangelegenheden of, juister gezegd, door
de Amerikaanse publieke opinie koloniaal geachte aangelegenheden iets te
doen, wat tegen die publieke opinie ingaat. En men bedenke : voor de
voeding van ons land, voor onzen financiëlen en economischen wederopbouw
waren wij vrijwel geheel van de Verenigde Staten afhankelijk. Ik herhaal
wederom : dit was een feitelijk gegeven. Ook hier ware het weer mogelijk
zich op een zijpad te begeven en de vraag te gaan onderzoeken, waarom
er dan niet voor gezorgd is de Amerikaanse publieke opinie beter voor
te lichten.
Ik zal ook hier de zeer sterke verleiding daartoe weerstaan ; ik beperk
mij slechts tot deze opmerking : Indien het mogelijk zou geweest zijn de
Amerikaanse openbare mening op dit punt zodanig te beïnvloeden,
hoe ik persoonlijk
dat ze zich te onzen gunste zou hebben gekeerd
dan had dit
hierover denk, blijkt genoegzaam uit het bovenstaande
moeten geschieden in de periode na de rede van H. M. de Koningin op
6 December 1942. Ook deze rede werd uiteraard gehouden om de Verenigde
Staten, die zelfs op Groot Brittannië zwaren druk uitoefenden ten aanzien
van Brits Indië over Roosevelts gevoelens ten opzichte van het koloniaal
systeem zijn in allerlei gedenkschriften overduidelijke gegevens te vinden
gerust te stellen ten aanzien van de Nederlandse voornemens. Daaruit
blijkt, dat de Nederlandse Regering in Londen deze noodzakelijkheid zeer
wel inzag. Indien er nu op dit gebied tekortkomingen te verwijten zijn,
dan zou zulks aan haar adres, met name aan het adres van den heer
Gerbrandy moeten geschieden.
Ten slotte : de U.N.O.
Is het eigenlijk wel nodig veel woorden te wijden aan de vraag, hoe de
houding van de U.N.O. zou geweest zijn ?
Thans, nu we wel onderhandeld hebben, nu Linggadjati bereikt werd,
zelfs thans hadden we in de Indonesische aangelegenheden weinig medestanders in de U.N.O. In de Veiligheidsraad konden we nu althans een
zekere mate van steun ontvangen van België, Frankrijk, Groot-Brittannië,
de V. S. van N. A., Canada, en nu en dan aarzelend en onzeker, zelfs van
China. Daaraan hebben we het te danken gehad, dat het in de U.N.O. niet
slechter voor ons is gelopen dan het gelopen is. Bij weigering om te
onderhandelen zouden China, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten zeker
tegen ons zijn geweest ; op Canada's steun had men allerminst kunnen
rekenen, en er is zelfs reden om te twijfelen of Frankrijk, dat ten slotte ook
zeer langdurige onderhandelingen met Viet-Nam heeft gevoerd en daar
het uiterste geduld heeft betracht alvorens tot militaire middelen zijn toevlucht te nemen, aan onze zijde zou hebben gestaan. In de Assemblée zelf
van de U.N.O. waren de verhoudingen voor ons nog veel ongunstiger.
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Daar kon de Republiek op den onvoorwaardelijken steun rekenen van
Sovjet-Rusland en zijn satelliet staten, India, de Arabische Staten, Egypte,
Australië en van alle Zuid en Midden-Amerikaanse Staten. Deze laatste
hebben het koloniale juk nog veel langer gevoeld dan bij de V. S. van
N. A. het geval is ; zij staan zo mogelijk nog scherper afwijzend tegenover
welke koloniale verhouding dan ook. Daaruit alleen is het verkl aarbaar
dat een afgevaardigde van een Staat als Columbia zich zo verbeten, telkens
weer opnieuw, tegen het Nederlandse standpunt keerde, zelfs na de herhaalde verklaringen onzer Regering, dat zij zich aan de beginselen van
Linggadjati zou houden.
Uit het voorafgaande kan met zekerheid worden afgeleid, dat een Nederlandse weigering van meet af tot het voeren van besprekingen met vertegenwoordigers van de Republiek Indonesia tot wereldreacties zou hebben
geleid, welke ons volkomen en hoogstwaarschijnlijk voorgoed zouden hebben
belet in Indonesia « rust en orde te herstellen ».
IN DE REPUBLIEK INDONESIA ZELF.

Het eerste wat men hierbij heeft te bedenken, is wel, dat bij weigering
van meet af en bij het zien van onze toebereidselen alle leiders van de
Republiek in de hoogste alarmpositie zouden zijn komen te verkeren.
Onmiddellijk zou met die eendracht, welke een gemeenschappelijk erkend
gevaar wekt, alles in het werk zijn gesteld om de militaire macht zo hoog
mogelijk op te voeren. Op veel grotere schaal dan thans het geval is
geweest zouden getrainde Japanse vechtssoldaten en officieren in het
Republikeinse leger opgenomen zijn. Getracht zou zijn wapens aan te kopen
en militaire leiders te recruteren in India, de Arabische landen en Australië,
wellicht zelfs wapenvoorraden over te nemen van Amerika en Engeland. Bij
de stemmig welke in al deze landen bestond, zou zulk een pogen waarschijnlijk onverwachte successen hebben geboekt. Ook de stemming onder
de Republikeinse militairen zelf zou veel verbetener zijn geworden.
Men moet niet vergeten, dat thans, nu er wel onderhandeld werd, de
aanvankelijk zeer felle gezindheid van vele Republikeinse soldaten, die
door de Japanners waren opgeleid, sterk begon te verflauwen. Na de
parafering van Linggadjati hebben de Republikeinse militaire bevelhebbers
zeer grote moeite gehad om hunne troepen onder de wapenen te houden.
Er was een stemming onder hun troepen : nu is er vrede en kunnen we
naar huis gaan. Ook na het bestand was dit reeds het geval. De voor
ons onaangename maatregelen van het opdringen naar de demarcatielijnen
e.d.m. moeten zelfs voor een goed deel worden toegeschreven aan de noodzakelijkheid waarvoor de Republikeinse militaire bevelhebbers zich zagen
geplaatst hun troepen het besef bij te brengen, dat het nog niet uit was.
Al hun legerorders uit die periode wijzen daarop.
Men kan er dan ook wel zeker van zijn, dat wij op een veel feller,
beter georganiseerd en beter bewapend verzet zouden zijn gestoten. Maar
dit niet alleen : de politiek der verschroeide aarde, welke nu reeds een
schade van tientallen millioenen, zo niet veel meer nog, heeft aangericht,
zou dan op veel langere termijn zijn voorbereid geworden en een nog veel
erger verwoest land in onze handen hebben gelaten. En in dat verwoeste
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ofschoon wij ook ten deze niet
land zou misschien niet een geheel volk
te optimistisch mogen zijn, zoals blijkt uit het feit dat de Nederlandse
legerleiding in Maart 1942 niet tot een guerilla tegen de Japanners durfde
overgaan, omdat zij overtuigd was, dat de bevolking zich tegen ons zou
keren maar zou zeker het meest vitale deel .van dat volk in wrok en
haat zich tegen ons hebben gekeerd. Wat dit betekent, blijkt wel hieruit, dat
zelfs nu, nu alle waarnemers constateerden en constateren, dat er géén
haat tegen de Nederlanders bestaat, na de politie-actie in de door ons
bezette gebieden een niet te onderschatten aantal moorden op planters
(die niettemin thans steeds gewapend zijn) en andere Nederlanders werd
gepleegd.
Met de zekere militaire, nationale en internationale gevolgen van een
weigering tot onderhandelen dan na herstel van rust en orde voor ogen,
en het maximale resultaat overwegend, dat door zulk een houding
indien ze ons zou zijn toegestaan, wat zeker niet het geval zou geweest
zijn
had kunnen worden bereikt, bleef er voor de Nederlandse Regering
geen andere keuze over dan besprekingen met de Republiek aan te knopen.
DE MORELE ZIJDE VAN HET PROBLEEM

Wat tot nu toe gezegd werd gaat buiten alle morele overwegingen om.
Het waren alle zuiver verstandelijke overwegingen, welke zelfs zouden
moeten gelden voor eenieder, die de betekenis en geldigheid van morele
normen voor de beslissingen van staatkundigen aard ontkent. Voor wie er
zo over denkt, gelden de nu volgende overwegingen, welke voor mij zelfs
een hogere geldigheid hebben dan de louter verstandelijke, uiteraard niet.
Voor mij zouden ze gelden, ook als de feitelijke toestand, waarin Nederland in het Indonesische probleem verkeerde, anders en gunstiger ware
geweest op het ogenblik, dat wij de macht hadden om Java en een deel
van Sumatra te bezetten, d.w.z. de hoofdplaatsen en strategische knooppunten in onze handen te brengen. Dit was, zoals ik reeds zeide, omstreeks
Maart 1947 het geval. Er waren toen echter meer dan anderhalf jaar
verlopen sedert de uitroeping van de Republiek Indonesia.
Op het ogenblik van die uitroeping zou het algemeen welzijn èn van
het Nederlandse èn van de Indonesische volken gediend zijn geworden
door de snelle onderdrukking, indien dit mogelijk ware geweest, v an het
opkomende verzet tegen het wettig gezag met daarna ruimhartige tegemoetkoming aan de aspiraties der nationale beweging.
In Maart 1947 was de situatie totaal ver an derd. En de vraag, of ook
toen nog, in die totaal veranderde omstandigheden, het algemeen welzijn
der beide volken gediend zou zijn geweest met een poging tot herstel van
dat is de vraag naar het moreel
het Nederlandse gezag met geweld
toelaatbare
moest toen ontkennend worden beantwoord, zolang er nog
enige mogelijkheid aanwezig was om met andere middelen het beoogde
doel : behoud van den band tussen Nederland en Indonesië, te bereiken.
Tot de voorzienbare gevolgen nu van een gewelddadige poging tot herstel
van het Nederlandse Gezag behoorden niet alleen de guerilla, maar ook
de verschroeide aardepolitiek en de onvermijdelijkheid van contra-terreur
tegen de terreur.
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kingen zou moeten gelukken tot elkaar te komen, mits onzerzijds oprecht
bedoeld werd de beloften der Koninklijke rede van 6 December 1942 uit
te voeren. Voor mij stond de morele plicht daartoe dan ook buiten twijfel,
alsmede, dat welke vorm dan ook van militair optreden nooit anders dan
in den vollen en striksten zin des woords, ultimum remedium mocht zijn,
uitsluitend in aanmerking komend voor het geval, dat het overeengekomene
niet zou worden uitgevoerd.
DE ONDERHANDELINGEN

Na alles wat hierover gezegd werd, kan het aan geen redelijken twijfel
onderhevig zijn, of de Nederlandse Regering handelde verstandig en naar
plicht, toen zij besloot met de leiders der nationale beweging in Indonesië
te gaan praten.
Over het eerste deel dezer besprekingen zal ik zeer weinig zeggen, omdat
ik daaraan persoonlijk geen deel heb gehad. Ik had toen tegen de Regeringshouding en meer nog tegen die van de P.v.d.A deze vier hoofdbezwaren :
1. Dat de « nationale beweging » werd overschat in dezen zin, dat zij
op zich voldoende rechtvaardiging zou zijn óók voor den opstand tegen
het Nederlandse, wettige gezag ;
2. Dat, op grond van een bepaalde interpretatie van het zelfbeschikkingsrecht der volken, welke m.i. het beginsel der volkssouvereiniteit zeer
benaderde zo niet erkende, de beslissing over het al of niet behoud van
den band tussen Indië en Nederland, op zeer korten termijn, in de handen
van « het volk » van Indonesië werd gelegd. De zgn « tijdbom » onder
het verband tussen Nederland en Indonesië, welke tot een voortdurende
agitatie tegen Nederland in Indonesië moest leiden ;
3. De verklaring der Regering, dat zij nooit met Soekarno zou willen
onderhandelen, gevolgd door het tóch onderhandelen met hem ; ofwel deze
verklaring had niet moeten worden gedaan, ofwel men had er zich aan
moeten houden.
Achteraf gezien kan men zeggen : de verklaring had nooit moeten worden
gedaan. Ook hier werd weer bevestigd : In politics never say « never »
4. De al te sterke klemtoon, welke bij de besprekingen werd gelegd op
de vertegenwoordigers der Republiek en de te geringe aandacht voor de
buitengewesten.
Maar tegen het feit, dat besprekingen zouden worden gehouden ook
met de Republiek heb ik nooit bezwaar gemaakt. Integendeel, ten deze
heb ik mij zelfs uitdrukkelijk van den Heer Schouten gedistancieerd.

Politiek Overzicht
INTERNATIONØ

Op de overweldiging van de democratie in Tsjechoslowakije is in geheel
het westen, de V. St. inbegrepen, zulk een heftige reactie gevolgd, dat
de overigens zo geslepen Sta lin zich wel moet afvragen, of hij niet een
tactische fout in deze « koude » oorlog gemaakt heeft. De « zelfmoord » van
Jan Massaryk, wiens vader, Thomas, een boek over de zelfmoord heeft
geschreven, gaf aan deze reactie een nog meer emotioneel karakter, dat
niet gekalmeerd werd integendeel door de onkiese, leugenachtige
taal van Gottwald, toen hij bij de begrafenis, in tegenwoordigheid van
de uiterlijk onbewogen Benesj, durfde beweren, dat zijn « vriend » Jan,
als minister van buitenlandse zaken « geheel en al instemde met de nieuwe
regering » en de hand aan zichzelf sloeg, omdat hij de verwijten van zijn
vroegere vrienden niet kon verdragen. Verschillende Tsjechische gezanten
in het buitenland namen hun ontslag, waaronder de gedelegeerde bij de
U.N.O., Papanek, die trachtte de inbreuk op de zelfstandigheid van zijn
volk bij de V. R. aanhangig te maken, hetgeen om formele redenen
hij bekleedde immers geen functie meer moest worden afgeslagen.
Daarop vatte Chili de koe bij de horens en diende een klacht in tegen
Tsjechoslowakije, terwijl, op voorstel van Argentinië, aan Papanek, die
zijn plaats innam naast Gromyko, de gelegenheid werd gegeven zijn
bezwaren ter tafel te brengen. Hij verklaarde, dat Benesj geen vrij man
meer was, anders zou hij zijn afgetreden, en dat Benesj de dictatuur van
Gottwald slechts had aanvaard, omdat hij het verschrikkelijk bloedbad,
dat zou zijn gevolgd, niet op zijn verantwoording wilde nemen. De Franse
afgevaardigde was overtuigd, dat een minderheid in Tsjechoslowakije haar
doel niet zou hebben kunnen bereiken zonder de nabijheid van de Sovjetstrijdkrachten. De Amerikaanse gedelegeerde, Warren Austin, stelde de
vraag, hoe de tegenwoordigheid van de plaatsvervangende Sovjet-minister
van buitenlandse zaken te Praag onmiddellijk vóór de politieke crisis
moest verklaard worden en of Tsjechoslowakije uit vrije wil deelneming
aan het Marshall-plan geweigerd had. De nieuwe vertegenwoordiger bij
de V. R. ging daar echter niet op in, omdat deze gebeurtenissen, volgens
Gottwald, uitsluitend onder de eigen jurisdictie vielen. Gromyko noemde dit
hele optreden van de V. R. een vuile manoeuvre van zekere grote mogendheden in het kader van haar lastercampagne tegen de Sovjet-Unie.
Intussen gaat de « zuivering » onder Gottwald haar gang. Dat het niet
makkelijk is zich door de vlucht er aan te onttrekken, bewijst de gevangenneming van Mgr. Sramek, oud-minister, die op het laatste ogenblik op het
vliegveld werd gearresteerd en om « geen martelaren te maken » in een
klooster is geïnterneerd. Om hun vreugde over het succes der « Volksdemocratie » te betuigen, worden de arbeiders gedwongen om ook op
Zondag te arbeiden. De verkiezingen zijn uitgesteld tot 23 Mei, maar over
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de uitslag er van behoeft men zich, gezien de vrije verkiezingen in de
Sovjet-Unie en haar satellietstaten, geen illusies te maken (in Roemenië
behaalde het « Volksfront » einde Maart 78 % der stemmen) .
16 Maart had te Parijs het overleg plaats der zestien landen, die de
hulp van het Marshallplan van node hebben. De vergadering had een
vlot verloop, omdat de Sovjet-hand op de muur dreigende taal had
geschreven. Er waren besprekingen tussen de Griek, Tsaldaris, en de
Turk, Sadak, over economisch-politieke samenwerking. De Zweedse minister
Unden verkl aarde, dat zijn land zonder voorbehoud zou medewerken en
de Deense Rassmussen liet doorschemeren, dat de drie Scandinavische
landen eveneens op een regionale overeenkomst zouden aansturen. Bidault
gaf als zijn mening te kennen, dat Duitsland zijn plaats in het geheel
weer moet innemen en dat dit « ijverig en volhardend land » moet betrokken
worden in de grote wederopbouw-poging, zonder echter voorrang te krijgen.
Portugal deed een schuchtere po ging Spanje uit zijn isolement te verlossen.
« Zijn geografische positie en zijn hulpbronnen zijn zodanig, dat het niet
mogelijk is, dit land eindeloos buiten de samenwerking te houden. De
Portugese regering nodigt de 16 uit op het gepaste ogenblik Spanje's
medewerking te vragen aan het economisch herstel van Europa. » Dat de
Portugees « de geografische positie » in het geding bracht, was een stille
verwijzing naar de Sovjet-dreiging in de Middellandse Zee. Ook in Amerika
gaa n er stemmen op Sp anje in te schakelen. « Spanje immers is het enige
land in Europa, dat op ervaring en resultaat kan bogen in het opwerpen
van een dam tegen het communisme. Het uitsluiten van Spanje uit het
Marshallplan betekent een morele overwinning voor de Sovjet-Unie. Wij
hebben Spanje meer nodig dan Spanje ons. » Dat er in die geest al
gewerkt wordt, zou men mogen afleiden, uit het feit, dat Myron Taylor,
pe rsoonlijk vertegenwoordiger van president Truman bij de H. Stoel, een
plotseling bezoek is gaan brengen aan Franco, bij gelegenheid v an de
herdenking der overwinning op de communisten in 1939. Bevin, die de
bijeenkomst geopend had, met de woorden : « samenwerken of ondergaan »,
besloot de vergadering met de verzekering : « de oorlog tegen de armoede
zal gewonnen worden. » Een werkcomité, dat te Parijs contact houdt met
een Amerikaanse delegatie ter uitvoering van het Marshallplan, zal de
genomen resoluties nader uitwerken.
De volgende dag, 17 Maart, een datum, die historische waarde zal
behouden, tekenden de ministers van buitenlandse zaken van België,
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Groot-Brittanië de Westerse Unie.
Ook hierover was al jaren gepraat, maar, onder invloed van de Sovjet-stoot,
werden thans binnen enkele dagen de grondslagen gelegd tot een versteviging der economische, sociale en culturele banden en tot onderlinge
hulp bij een gewapende aanval in Europa. Dit vi j f mogendhedenverdrag
bevat slechts tien artikelen, waarvan de uitwerking en toepassing wordt
opgedragen aan een permanente consultatieve raad, waarvan de zetel nog
niet is vastgesteld. Deze Unie vormt geen blok tegen welke staat ook, want
de aansluiting staat open voor elke staat, die aan de gestelde voorwaarden
wenst te voldoen. Afgezien van de toekomstige mogelijkheden, die dit pact
in zich sluit, is voor Nederland op het ogenblik dit feit overwegend, dat
het gebroken heeft met de eeuwenoude neutraliteits- of zelfstandigheids-
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bewijst de aanvrage van het departement van Oorlog tot vermeerdering
van het oorlogsbudget met 3 milliard dollar, de uitbreiding van de
luchtmacht en de wens om behalve de luchtbases op Alaska, Labrador
en de Philippijnen, bases te verkrijgen, die dichter bij de vijand liggen
dan de zo juist genoemde, opdat zij over vijandelijk gebied een controle
kunnen uitoefenen, die essentieel is voor aanhoudende en beslissende
luchtoperaties: Verder is er nog sprake van radioactieve wolken, van
draadloos bestuurde projectielen, die een snelheid zullen krijgen, groter
dan het geluid, van atoombommen, waarbij die tegen Japan gebruikt slechts
kinderspel waren en tenslotte van nieuwe bacteriologische wapens met
vertraagde en onherstelbare uitwerking. Laten we hopen, dat bij deze
laatste bedreigingen het element bluf een voorname rol speelt.
Een andere reactie op de Sovjet-bedreiging is de herroeping van het
verdelingsplan van Palestina door de V. St. voorgesteld. Zij zien thans in,
dat zij, toen zij met de Sovjet-regering deze verdeling in de V.R. hebben
doorgedreven, een grove fout hebben gemaakt, wat trouwens door vele
niet-diplomaten al onmiddellijk was begrepen. De Britse regering heeft
er genoeg van om tussen hamer en aanbeeld haar troepen aan de moordzucht van beide partijen te slachtofferen en trekt onherroepelijk op 15 Mei
haar mandaat terug. Ging de verdeling door, dan zouden de schermutselingen
van thans een openlijke oorlog worden, tot ernstige gevolgen kunnen leiden
en de vrede van Palestina en van de wereld in het geding kunnen komen.
Om de rust te handhaven zouden de troepen der V.N., waaronder Russische,
de twistenden moeten scheiden en Marshall was zo openhartig te vertellen,
dat de ervaring van de wereld was, dat Russische troepen, die een gebied
binnentrekken, daar wensen te blijven. De gevolgen zouden zijn vermeerderde druk op Turkije en Griekenland en op de Arabische olievelden.
Om de Joden een genoegen te doen, kan de internationale politiek deze
zware belasting niet op zich nemen.
Dat de Russen blijven waar zij ingetrokken zijn, bewijst hun optreden
in de Oost-zone van Duitsland. Zij hebben daar de inwendige organisatie
in handen gelegd van geschoolde communisten, die gereed staan op het
geschikte moment als zelfstandige regering op te treden. Zolang echter
de geallieerde opperste bestuursraad bestaat, k an Moskou met goed fatsoen
niet tot deze daad overgaan. Daarom beschuldigt zij de westerse geallieerden,
die noodgedwongen tot de stichting van Bizonie, desnoods van Trizonie,
zijn overgegaan, van schending der bestaande verdragen. Sokolofsky deed
dit in ongezouten termen, maar generaal Robertson nam ook geen blad
voor de mond. Toen heeft Sokolofsky een tijdlang geweigerd de raad
bijeen te roepen en zorgde later voor een nieuw incident door verantwoording te eisen van de maatregelen, die in West-Duitsland door de drie
overige mogendheden waren genomen. Robertson, Clay en Koenig weigerden
hierop in te gaan, als niet behorend tot hun competentie, waarop Sokolofsky
de zitting afbrak en met heel zijn staf demonstratief de zaal verliet. De
bestuursraad zet echter zijn kwijnend bestaan voort en wat er ook moge
gebeuren, de bevolking van West-Duitsland is gerustgesteld door de verzekering, dat de geallieerde bezetting haar tegenover de Sovjet-dreiging
niet in de steek zal laten.
Al deze wrijvingen zijn echter niets vergeleken met de strijd, waarvan
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koloniale overheersing der Nederlandse regering », heeft de Ronde Tafel
Conferentie rustiger allures verkregen. Als resultaat van de langdurige
besprekingen onder leiding van prof. Logeman, werd men het eens over
16 resoluties, die een basis kunnen vormen voor verdere uitwerking. Tevens
heeft een daartoe ingestelde staatscommissie een ontwerp tot wijziging
der Grondwet aan de regering geadviseerd, dat als een afzonderlijk
(veertiende) Hoofdstuk aan de bestaande zou worden toegevoegd. De
kern er van is, dat « een Unie zal worden gevormd, waarin als gelijkberechtigde staten deelnemen het Koninkrijk en de V. St. van Indonesië.
Tussen Nederland, Suriname en de Nederl. Antillen zal een Koninkrijk
worden gevormd aan het hoofd waarvan staat H.M. Koningin Wilhelmina.
De nieuwe rechtsorde komt tot st and door vrijwillige aanvaarding langs
democratische weg in elk der genoemde gebieden. »
De eerste collectieve reactie tegen de gewelddaad in Tsjechoslowakije
is van de studenten onzer universiteiten uitgegaan. Zij hebben krachtig
geprotesteerd, de Nederlandse bevolking gewezen op het gevaar, waaraan
zij zelf zou kunnen blootstaan en aangedrongen om de gevluchte studenten,
die zich in Tsjechoslowakije onverschrokken tegen het geweld verzet hebben,
de gelegenheid te geven hier hun studies voort te zetten. Dat heeft de
communistische wethouders van Amsterdam, Seegers en de arts B. Polak,
niet belet om een « Voorlopig Welvaartcomité » te vormen om tot samenwerking te komen « met Oost-Europa tegen de Amerikaanse bedreiging ».
Tegen deze al te « progressieve » politiek is het zaak, dat zowel de andere
partijen als de regering zich schrap zetten. Op de Parti j raadvergadering
zeide professor Romme : « wij moeten er alles op zetten om aan samenwerking met communisten een einde te maken en de gehele wereld doen
zien, dat het Nederlandse volk anti-communistisch is in merg en been. Het
partijbestuur van de P.v.A. nam aanvankelijk een zwakkere houding aan.
Zij zou aan de raads- en Statenfracties adviseren bij voorkomende vacatures
van wethouder, lid van Ged. Staten, leden van commissies etc. niet op
communisten te stemmen. Bevreesd hiermee al bijna te ver te zijn gegaan,
voegde het er temperend aan toe, dat de P.v.A. haar progressief karakter
niet laat aantasten door toe te treden tot een negatief anti-communistisch
blok. Waarschijnlijk bemoedigd door de zuivering, die zelfs de Engelse
Labour Party en ook de Zweden toepassen, zijn de « socialisten », na enige
weifeling te Velzen te hebben getoond, kordater geworden en hebben zij
niet alleen de communisten mede geweerd uit de Kamercommissie voor
buitenlandse zaken, maar eisen zij in Groningen, Rotterdam en Amsterdam
het aftreden der communistische wethouders. Het is niet zo eenvoudig
ineens met het « revolutionnaire sentiment » van Troelstra te breken.
De regering zelf heeft haar hoofd koel gehouden. Uitgaande van het
standpunt, dat de beste medewerkers van het communisme de opportunisten
zijn, heeft zij besloten de C.P.N. niet te verbieden, maar door de goede
elementen van de bevolking zelf te doen bestrijden. Daarom wordt het
politiecorps met 10.000 vrijwilligers versterkt, zullen de communisten uit
sleutelposities verdrongen worden en is men voo rnemens het ambtenarenverbod van 1938 weer in werking te stellen.
K. J. D.
1-4-48.
,
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De Nationale Arbeidsconferentie (N.A.C.) « een uit de omstandigheden
en uit de voortschrijdende sociaal-economische ontwikkeling gesproten
noodorgaan, dat tot doel heeft de sociale sp anningen op te vangen en door
onderling overleg wanordelijke uitbarstingen te vermijden » (De Nieuwe
Gids, 1 April) is nogmaals samen gekomen. Tegen veler verwachtingen in,
is de N.A.C. voor de regering een succes geweest. De Heer Spaak heeft
de debatten volledig beheerst, alhoewel zijn taak bemoeilijkt was door het
feit, dat hij tot het inzicht was gekomen, dat hij zich in het Parlement
had vergaloppeerd, toen hij een afroming van de « kapitalistische » winsten
der handelsvennootschappen ten belope van drie milliard had aangekondigd.
Het patronaat had ook niet al te veel te klagen. Wat betreft de werklieden,
dient opgemerkt, dat het blok der Christelijke Syndicaten, onder de kundige
en tevens moedige leiding van de Heer Cool, een indruk van grote sterkte
heeft gemaakt ; terwijl het A.B.V.V., waarvan de leiders aan de gevaarvolle
verlokkingen van de demagogie niet weerstaan, aan diepe inwendige
gespletenheid bleken te lijden.
Het kan immers niet betwijfeld worden, dat het de Socialisten, omwille
én van hun ideologie én van hun verleden, zeer moeilijk is stelling te nemen
tegen de Communisten. Het valt hun des te moeilijker, daar zij na de
bevrijding de vermetelheid hebben gehad, de Communisten in hun syndicaten te brengen. Al zijn de Communisten bij het Laatste Congres van
de A.B.V.V. uit de leidende posten verdrongen, toch zetten zij hun ontbindingswerk voort in de syndicale afdelingen, waar zij « actiecomités »
hebben opgericht.
Laten we evenwel hopen, dat het bij de Socialisten niet tot een scheuring
komt. De ervaring, in Tsjecho-Slowakije en in Italië opgedaan, leert immers,
dat een versterking van de Communistische macht dan het onvermijdelijk
gevolg is. Het is de bezorgdheid om een dergelijke machtsaangroei van de
partij van de vreemde uit te sluiten, die de Volkspartij noopt tot geduld,
bescheidenheid in de voorspoed, ja zelfs tot vormelijke concessies t.o.v. de
regeringspartner.
De stabiliteit van de regering, die te danken is aan de taaie « goodwill »
van de gematigde elementen uit de beide regeringspartijen, is op zichzelf
reeds een onschatbaar goed voor het Land. In de loop dezer maand is
het daarbij nog en eens te meer gebleken, dat die stabiliteit de kansen van
de Communisten om onder de bevolking herrie te schoppen, tot een minimum
herleidt ; zodat de aandacht van regering en volk ten volle aan de instandhouding van de welvaart kan gewijd blijven.
Degenen die de hierboven geschetste politiek hebben gevoerd mochten
dan ook, samen met degenen die ze gesteund hebben, zeer te recht het
uitkiezen van Brussel als stad waar de ondertekening. van het Pact der Vijf
zou plaats vinden, als een hulde beschouwen aan hun politieke zin.
Mogen ze daarbij niet vergeten, dat drie problemen op een oplossing
wachten, zonder welke de nationale ééndracht, vereist voor het voeren van
een Europese politiek, geen stand zal houden : het Koningsprobleem, het
schoolprobleem en het probleem der repressie.
De 1 April 1948,

A. V. S.
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Materialisme ?
In het maandblad Debat, dat zich
aandient als een « Vrije tribuun voor
problemen van onze tijd », maar
waarin voornamelijk kommunistische
stemmen zich laten horen, publiceert
L. Flam (3' jg.n.1.) een bijdrage getiteld : « Met het Materialisme begon
de Philosophie ». De schrijver wil bewijzen, dat al de philosophische denkers v•ór Sokrates en Platoon, de
zgn. vóórsokratici, materialisten waren en als dusdanig voorlopers van
het dialectisch materialisme. Enkele
fragmenten van de Ionische wijsgeren
(Thales, Anaximandros, Anaximenes) , van de philosophen van het
zijnde (Parmenides en de Eleaten)
en van het worden (Herakleitos) , van
de Pythagoreeërs, van Empedokles en
Anaxagoras, tenslotte van den atomist Demokritos worden als doorslaggevende argumenten aangevoerd.
Wie enigszins vertrouwd is met
de talrijke fragmenten, die van de
vóórsokratici zijn overgebleven, met
de kommentaren van de latere
Griekse schrijvers, en met de moderne literatuur over dit onderwerp,
zal zich afvragen, hoe men deze reeks
denkers materialisten kan noemen.
Van af Thales, die naast zijn beroemd
« alles is water », ook het « alles is
vol goden » uitsprak, tot aan Demokritos, die alles uit atomen liet ontstaan, maar tevens de lucht met een
onbepaald aantal weldoende of
kwaadwillige geesten bevolkte, zien
we geheel de vóórsokratische philosophie doordrongen met de idee van
het « goddelijke ».
Dat de voorsokratici hun wijsgerig
denken voornamelijk vestigden op de

natuur, is waar. Maar daarom waren
zij nog geen materialisten. De natuur, was voor hen en is voor de
Grieken steeds gebleven iets goddelijks, hetzij een geest haar bezielde,
hetzij een eeuwig, onveranderlijk en
bewust beginsel als oorzaak van de
orde en de schoonheid van de natuur
werd verondersteld. Dat zij daarbij
dien geest zich nog vrij stoffelijk
voorstelden, als een subtiel vuur, als
een onzichtbare luchtkegel, sluit niet
uit, dat zij achter de zichtbare, tastbare phenomenen naar een metaphysisch beginsel zochten. Al de metaphysische begrippen, die in de latere
grote philosophische systemen van
de Grieken als hoekpijlers werden ingebouwd : de « logos », de geest
(« Nous »), het zijnde, het denken,
werden in de vóórsokratische periode
gevormd. En men doet aan het historisch perspectief geweld aan, wanneer men een breuk wil zien tussen
de « idealistische » philosophieën van
Platoon en Aristoteles en de « materialistische » van de vóórsokratici.
Heel de Griekse heidense wijsbegeerte, van af Thales (ca. 600 v.C.) tot
aan de sluiting door Keizer Justinianus van de laatste philosophische
scholen van Athene (529 n.C.) wordt
gedragen door de idee van het goddelijke, waarvan de stoffelijke zichtbare natuur maar een verschijning
is. Het lag in den aard zelf van de
Grieken de natuur als iets goddelijks
te beschouwen ; tot een juist inzicht
in de verhouding tussen God en de
natuur zijn ze echter nimmer gekomen.
Dit kenmerk van den Grieksen
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geest vinden we overvloedig bij de
vóórsokratici terug. En hierdoor
staan ze in volkomen tegenstelling
met hetgeen we nu materialisme noemen. Het moderne materialisme is
een geesteshouding gebaseerd op een
negatie : negatie van alles, wat goddelijk, wat geestelijk is, van alles,
wat in zijn wezen niet afhangt van
de zichtbare, tastbare stof. Het is
een verabsolutering van die bepaalde
denkmethode, waaraan de moderne
physica op het beperkte gebied van
de stoffelijke phenomenen haar
succes te danken heeft. Deze geesteshouding willen terugvinden bij de
vóórsokratische denkers, getuigt van
een weinig wetenschappelijke geestesinstelling. Om ons een juist denkbeeld van hun philosophie te vormen
moeten we daarentegen door een
langdurige omgang met de teksten
en de authentieke overleveringen ons
in de mentaliteit van deze oeroude
philosophen trachten in te denken.
Dan blijkt het, hoe moeilijk het is met
onzen modernen, wetenschappelijken
geest deze teksten te begrijpen,
welke door mensen geschreven werden, die de zin trachten te begrijpen
van een goddelijk heelal, zich weer-
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spiegelend in hun ontwakend denken.
Het is even onzinnig bij de vóórsokratici het materialisme te willen
zoeken als verslenste blaren in de
bottende knop van een bloem.
Wie op dit probleem verder wil ingaan, verwijzen we naar het pas verschenen eersterangswerk van W.
Jaeger, The theology of the early
Breek philosophers (Oxford, 1947).
Deze schrijver, bekend om zijn werken over de Griekse oudheid (o.a.
Paideia, Aristotle) , tracht hier voor
de verschillende vóórsokratici zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen, wat
zij meenden door « God », het « goddelijke », de « natuur ». Zijn onderzoek betreffende de Ioniërs besluit
hij als volgt : « In deze zogenaamde
philosophie van de natuur hebben we
dus tevens theologie, theogonie en
theodicee zien naar voren treden. En
wanneer we erover nadenken, hoe
alomvattend het Griekse denken is,
wat konden we dan anders verwachten, dan dat het, zodra het philosophisch bewust werd, zou trachten
in een enkele greep de totaliteit van
het Zijnde en van den Geest te vatten ? » (blz. 36) .

F. D. R.

Doden zonder graf
In het vierde bedrijf van Jean Paul
Sartre's toneelspel Doden zonder graf
vragen en verkrijgen de gevangen
illegale strijders respijt, om onderling over hun houding te beraadslagen. De Vichy-gevangenbewaarders
staan het toe, trekken zich terug met
de boodschap, dat de gevangenen
vijftien minuten krijgen -- en ik zal
niet de enige geweest zijn, die erover
dacht, het einde niet af te wachten
en stilletjes de schouwburgzaal te
verlaten. Nog een kwartier praten !
Wij hadden al zoveel gehad, en wij
hadden al zoveel horen herhalen. En

wij hadden al enkele keren de ergernis voelen kriebelen, die een normaal
mens bevangt, wanneer hij moet luisteren naar gewichtige tirades, over
een onbelangrijk en leeg denkbeeld.
De ergernis kwam overigens terug
door de veel te uitvoerige besprekingen van de voorstelling, welke
onder regie van Alb. v. Dalsum werd
gegeven door het Amsterdams Toneelgezelschap. Want dit is zeker :
indien het stuk geschreven was door
Jan Jansen, en niet door Sartre, zou
het de veroordeling gekregen hebben,
die het verdient : werk van een ama-
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teur. Na al het gepraat, eindeloos
gepraat en herhaald gepraat, schijnt
het de auteur te binnen geschoten te
zijn, dat hij nodig aan een beetje handeling moest gaan denken. Dus ging
hij rap een paar daverende scènes
schrijven. Daverend waren ze -- want
er werd in geschreeuwd, dat het toneel te klein was, en overigens gingen de spelers aan het Grand Guignollen. Maar dit was weer een
slechte imitatie van deze Parijse toneelmode in de twintiger jaren, al
deed de beul nog zo sadistisch en al
kronkelde het slachtoffer nog zo
realistisch in zijn stoel. Al met al
lag de mislukte melodramatiek er zo
dik op, dat wij niet begrepen, waarom verschillende bezoekers uit de
zaal vluchtten. Het was te raar om
griezelig te zijn, hetgeen niet uitsluit,
dat het vrij smakeloos was.
De fabel van het stuk is deze :
vijf illegale strijders (natuurlijk moet
Sartre er de Résistance bij halen)
wachten op hun vonnis en op de
folteringen, die hun landverraderli jke
landgenoten hen vóór hun dood zullen laten ondergaan. Zij praten over
de pijnen, welke zij al of niet zullen
kunnen verduren zonder te spreken,
en spuien heel wat gewichterig gedaas over liefde, leven en dood, benevens over a het spel dat zij willen
winnen ». Wat dit spel precies is,
wordt niet helemaal duidelijk. De
Vichy-kameraden drinken en zwetsen
ondertussen, en brengen de pijnbankmethodes in toepassing, waarbij de
een het met zijn zenuwen te kwaad
krijgt, de tweede erg schreeuwt en
de derde sadistisch doet. Bij wijze
van list verklappen de gevangenen
een gefingeerd geheim, en worden
tenslotte toch doodgeschoten. Ondertussen is een van hen uit het raam
gesprongen en werd de jongste en
passant door de collega's geworgd,
waarbij « zijn handen de werktuigen

van ons collectief waren ». Na het
knallen van de schoten heeft men z'n
bekomst van de drakerigheid en
vooral van het gepraat, en smaakt
de sigaret in de pittige avondlucht
extra goed.
Als het nu maar drakerigheid was,
die de spelenden een kansje laat, zou
de schouwburgbezoeker er nog vrede
mee hebben. Want hiermede is Sartre
als toneelschrijver gevonnisd : hij
schrijft geen toneel. De waarde van
zijn doctrine moge door an deren bepaald worden (is trouwens al bepaald) hier zij alleen geconstateerd,
dat het existentialisme zijn toneelmuze niet vruchtbaar heeft geinspireerd. Indien zijn volslagen amoreel
pessimisme, dat elke zin aan het
leven ontzegt en de eeuwigheid natuurlijk ook negeert, op onstabiele en
ongelovige geesten geen verderfelijke invloed kon hebben, zouden wij
hem zijn zwevend gepraat kunnen
vergeven, als hij ons dan ook nog
wat toneel schonk. Er is geen enkele
spetterende, ontroerende, sterke dialoog, er is geen enkel moment, waarvoor wij naar de schouwburg gaan :
het overrompelende, ontroerend-menselijke, alles wegvagende spel, dat
de sublimering en de kristallisatie
van het leven is -- donkere of lichte,
maar altijd schone illusie, die de zuivere, levenswarme en levensechte
werkelijkheid wordt, beschenen door
het licht van de mens, die voor de
eeuwigheid bestemd is. Dat kunnen
Shakespeare en Aeschylos, dat kunnen Vondel en Calderon, dat kunnen
de comedieschrijvers, die in een blijspel zien, wat het in werkelijkheid
is : een in de grond weemoedig beeld
van menselijke kleinheid, menselijke
zwakheid en menselijke grootheid.
Sartre kan dat positief niét. Hij
heeft nu genoeg aan zijn branche
van het existentialisme verdiend
(zijn eigen woorden), het toneel moet
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hij nu maar overlaten aan hen, die
er het talent voor ontvangen hebben
en die het vak verstaan. Laten wij
niet meer praten over Doden zonder
graf als over een toneelstuk ; laten
wij asjeblieft ophouden, onze schaarse
krantenkolommen beschikbaar te
stellen voor dit dilettantisch en immoreel, zwartgallig gedoe. Laten de
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toneelkunstenaars zich met iets anders bezig houden, niet met deze mislukte draak, waarvoor hun talent te
groot en te goed is.
Want dit is zeker : na enkele jaren begrijpt niemand, dat dit zogezegde toneelstuk ooit au sérieux genomen is.
Henk Assmann

Bij de dood van Nicolas Berdiaeff
In de Goede Week overleed in
Clamart, een voorstad van Parijs, de
74-jarige Russische wijsgeer Nicolas
Berdiaeff. Uit zijn vaderland vluchtend voor het onmenselijk marxisme
emigreerde hij naar Frankrijk en
publiceerde in 1922 te Parijs zijn
vreemd, opzienbarend, en profetisch
werk, « Un nouveau Moyen-Age »
waarmee hij de strijd tegen de slavernij van de moderne mens inzette
en de grondslagen legde voor die personnalistische philosophie die, gevulgariseerd door de revue « Esprit »,
voor vele Fransen het begin werd van
een nieuwe gedachte. Vele tijdgenoten
zullen zich nog lang de oude wijsgeer herinneren zoals men hem op
alle vergaderingen en conferenties
waar de vraagstukken van vrijheid
en geschiedenis besproken werden,
met zijn lange witte lokken kon aantreffen, steeds gewikkeld in een
hartstochtelijk pleidooi voor de persoonlijke vrijheid van de mens in
zijn betrekking tot God. Werken als
« Cinq méditations sur l'existence »,
« De l'esclavage et de la liberté de
l'homme » en tenslotte « Essai de
métaphysique eschatologique » dat
enige dagen vóór zijn dood verscheen,
zullen voor de geschiedenis der wijsbegeerte behouden blijven als een
permanent protest tegen het godloze
materialisme.
Volgens Berdiaeff beleven wij het
begin van het einde van het mate-

rialisme. Deze philosophische dwaling
die met de Renaissance een aanvang
had genomen en die geleidelijk de
mens in een onmenselijke slavernij
gestort heeft, begint te wijken voor
een periode waarin de mens, zoals
in de Middeleeuwen, opnieuw in persoonlijk contact zal zijn met zijn
Schepper. Berdiaeff verwijt aan onze
moderne beschaving die ten ondergang gedoemd is, het feit dat zij de
mens, in plaats van hem te bevrijden,
gemaakt heeft tot een ob jet, een
element van exacte wetenschappen.
De misdaad van het materialisme aan
de mensheid begaan, is de vernedering van de wijsbegeerte tot een wetenschap en vandaar tot een techniek,
een vulgair ob jet van machinale manipulaties. Vandaar zijn onophoudelijk protest, want de mens is vrij. Hij
is voor alles bestaan en dit menselijk
bestaan is subject zijn, onherleidbaar
tot object zijn. Berdiaeff is dus existentialist, niet als een Jean Paul
Sartre die een formeel atheisme huldigt, maar, integendeel, een bestaansphilosoof wiens «raison d'être»
geheel en al ligt in de uitvloeiing, het
élan naar God waarin de mens zijn
volheid vindt. Wanneer het bestaan
ophoudt een vrije persoonlijke streving naar God te zijn, houdt daarmee
tevens zijn persoon-zijn op en wordt
de mens gelijk gesteld aan een machine.
Het wijsgerig denken van Ber-

872

KRONIEK

diaeff is nauw verwant aan dat van
Kierkegaard. Zijn philosophie is een
mystiek van een persoonlijke eenzaamheid van de mens voor God.
Maar door deze verbinding met God,
de Ander, ontstaat ook voor de mens
zijn verbinding met de medemensen.
In hun bestaan worden zij verenigd :
het personnalisme communautaire.
De mens, persoonlijk bestaan, doet
een oproep aan zijn medemens om
zich zelf te analyseren, om zich te
« engageren » en ieder ogenblik volop
zich zelf te zijn voor God. De maatschappij mag objectief zijn, de cornmunie in het bestaan is subjectief.
Daarom moet de geschiedenis gezien
worden als een overgang van de objectieve natuur naar de subjectieve
geest, van de slavernij naar de vrijheid ; van immanentie naar transcendentie. In zijn intiem samenzijn
met zich zelf, dat wil zeggen, in zijn
spontaan bestaan vindt de mens de
ware vrijheid die hem geopenbaard
wordt door zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor God.
Het is wel duidelijk dat deze godsdienstige philosophie, ook al voelt

Berdiaeff zich een verdediger van het
Christendom, niet zonder meer voor
een katholiek te aanvaarden is. Zijn
leer is een theisme, geboren uit orthodox-Russische overleveringen en
West-Europese wijsgerige elementen,
dat noodzakelijk moet verzanden in
een subjectivisme waarin voor dogma,
overlevering, kerk, sacramenten en
theologie geen plaats meer kan zijn,
evenals daarvoor bij de protestants
getinte theorieën van « Esprit » weinig ruimte meer overblijft. Trouwens,
Berdiaeff zelf had reeds geschreven:
(ik citeer uit 't hoofd) « Het kan gebeuren dat het Christendom, door
dieper in deze gedachte binnen te
dringen, de mens ook bevrijdt van de
autoriteit der Kerk en van de grenzen door de theologie aangegeven
Ieder existentialisme, ook dat van
Berdiaeff, dreigt een anthropomorphisme te worden, een soort egotheisme. Maar dit alles neemt niet weg
dat Berdiaeff zijn sporen in de strijd
tegen het onmenselijk en onpersoonlijk materialisme ruimschoots verdiend heeft.
J. v. d. Stap

^.

Waugh contra Cowles
In het Februarinummer van Duckett's Register, het nog jonge Engelse maandschrift voor katholieke
boeken, schrijft Frederick Cowles
over den katholieken auteur, meer
bepaald den romanschrijver (N° 29,
blz. 1-2) ; in Maart dient de overbekende Evelyn Waugh hem van antwoord (N° 30, blz. 3) .
Volgens COWLES hebben bepaalde
katholieke auteurs aan den godsdienst meer kwaad gedaan dan openbare vijanden, omdat zij ademden
in een sfeer van ongeloof en onzedelijkheid. Afvalligen stichtten natuurlijk nog groter onheilen ; want meer
dan eens behielden zij, als achter-

grond voor weerzinwekkende verwikkelingen en gestalten, de Roomse
kerk en mentaliteit. Intussen leefde
de even noodzakelijke als begeerde
christelijke literatuur niet op.
Vanzelfsprekend moeten de katholieke kunstenaars, zich bewegend
in de zelfgeschapen sfeer van geloof,
het beste van de Engelse literaire
traditie beveiligen en bewaren. Maar
zijn de meestbegaafden onder hen,
om hun artistieke gevoeligheid zelf,
aan de hedendaagse areligiositeit en
amoraliteit niet zoveel meer onderhevig ? Getuigen hun edelste romans
niet van worstelen, van zoeken, van
volharden ; tot zij eindelijk, in de
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donkere aarde van veel menselijk
zwoegen en zondigen, het gouderts
ontdekten van den eeuwigen triomf ?
Luttel gouderts, onzuiver en haast
zonder glans ; daarom zoveel kostbaarder ! Moet de moderne katholieke literatuur, voor haar meest
representatief en actueel gedeelte,
niet ontwrongen worden aan ongeloof en bederf ? Verwacht dus
niet, bij elk werk, iets als een Paalverschijning van Christus ; Calvarie
en kruis versperren nog den horizon.
Laat een schijnbaar geringe resultaat zoveel beter getuigen van den
oprechten kunstenaar, die hijgt, volhardt, overwint. Een vooralsnog
magere overwinning ; een schitterende belofte !
Daarom vinden wij het vonnis van
Frederick Cowles niet helemaal gegrond. Er mogen en moeten sereengodsdienstige kunstwerken bestaan,
een weldoende vrede en een voedend
licht ; maar bij maatschappelijke
kentering en godsdienststrijd dringen
bepaalde rand-praestaties zich op.
Onverbiddelijk realistisch zijn ze
zware spijzen voor zieke mensen ;
voor velen misschien ongeschikt ; wij
vrezen echter dat een literatuur, die
ze zou ignoreren, zich zou terugtrekken in een eigenwijze onwerkelijkheid.
Voor den sarkastischen WAUGH is
de vierkante Cowles een tè gemakkelijke prooi. Waarom moest deze de
twee groten, Evelyn Waugh en
Graham Greene, zo hardhandig ook
aanranden ? Speels en dreigend flitst
dan, in geoefende hand, het fijne
rapier. Een kort spiegelgevecht, dat
ons, door mekaar, vrolijk maakt en
ergert, verbaast en doet vrezen ; een
vluchtige demonstratie, die uitkomt
op : < laat den romanschrijver nu
eens romanschrijver zijn y.
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Veel lezers, meent Waugh, onderscheiden niet genoeg den auteur die
getuigt en den auteur die speelt. De
getuigende neme geloof en zedenleer
in acht ; de andere mag spelen. En
gelijk een kind, zonder straf te verdienen, moordenaar of rover of oorlog
speelt ; evenzo onderwerpt de kunstenaar, vrij en verdienstelijk aan de
regels van het spel de gehele wereld.
Wijlen Professor Huizinga zou
hierbij instemmend geknikt hebben.
Want wie de kunst naar de strikte
regels van moraliteit en geloof verwringt, neemt haar spel-karakter
weg : ineens is ze verzwonden. Tussen den engen moralist en den zuiveren kunstenaar bestaat geen vergelijk : de ene begrijpt geen spel ;
de andere moèt spelen.
Toch schiet Evelyn Waugh, om
gemoedsredenen wellicht, zijn doel
voorbij. Horen de spelregels niet bij
een hogere zedelijkheid, welke haar
verhevenheid zelf zoveel meèr dwingend en dringend maakt ? Nemen
zij, als in een voltooiing, de morele
wetten in zich niet op ; zelf opgenomen in een meer geheimzinnige en
toch lichtende, meer ontrovende en
schenkende, meer bindende en bevrijdende zuivering en transformatie ?
Misschien hield Frederick Cowles
te weinig rekening met het wezen
der kunst en de tragiek van dezen
tijd ; misschien bracht Evelyn Waugh
de kunst te weinig onder bij den
allesomvattenden levensopgang. Zeker kennen wij thans katholieke werken, die toch grotendeels als bezoedeld en geschonden voorkomen door
zonde en bederf; zeker hebben de
gelovige kunstenaars den plicht, in
leven en creatie, aan zwaarte en
zwoegen heldhaftig te ontstijgen.
E. 3.
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Bij een opvoering van Hoofts Warenar
Voor het eerst werd op Zondag
4 April in het paleis voor schone
kunsten te Brussel een Nederlands
stuk opgevoerd, nl. de Warenar van
P. C. Hooft, bij gelegenheid van de
3008 verjaardag van Pieter Cornelis'
afsterven.
De alleszins geslaagde opvoering
van dit stuk is er nogmaals een bewijs van, welk belang het heeft een
toneelstuk niet enkel te lezen of gelezen te hebben, maar het levend te
hebben aanschouwd en gehoord, zij
het ook in de steeds onvermijdelijke
interpretatie van een bepaalde toneelgroep, zelfs van een uitstekende
toneelgroep als deze. Wat zelfs bij
een aandachtige lectuur verloren
gaat, krijgt zijn volle waarde — of
onwaarde — vóór het voetlicht.
Er is over te twisten of de afwisseling van het gesproken woord met
de gemimeerde scènes, zoals de regisseur Ben Royaards dit heeft verwezenlijkt, geen afbreuk doet aan de
geest, waarin de auteur zijn Amsterdamse imitatie van Plautus' Aulularia componeerde. Royaards heeft gemeend het goed recht te hebben zijn
inspiratie omtrent de regie te zoeken
bij het Romeinse toneel, zoals Hooft
zelf zijn gegevens had gevonden bij
een Latijns toneelschrijver. Op het
Romeins toneel waren clowns belast met die kluchtige pantomimes ;
aan weerszijden van het toneel
hadden ze hun clownshuisje. Op
behendige wijze heeft de moderne
regisseur deze antieke gegevens vervlochten in en tussen de bedrijven van
de Warenar door. Indien werkelijk
het hele Warenar-geval niets anders
bedoelt dan een kleurige burleske,
gaan we volledig akkoord met de interpretatie die ons aangeboden werd.
O. i. echter beantwoordt deze opvatting niet zo zuiver aan Hoofts be-

doeling en lijkt het hele geval niet
zo uitsluitend grappig bedoeld, dat
de clowns, steeds in de buurt, onze
ernstige stemming maar weer gauw
moeten verdrijven. Voor een modern
publiek was Ben Royaards' uitwerking een uitstekend middel -- een
uniek middel -- om een stuk als dit
nog iets meer dan aanvaardbaar te
maken in de gegeven omstandigheden.
Het moet helaas erkend worden,
dat de gehele opvoering ons zoveel
duidelijker maakte hoe zwak Hoofts
Warenar ten slotte uitvalt ; P. C.
Hooft heeft het trouwens op enkele
dagen tijd in elkaar gezet, en het
stuk moest een kleine halve eeuw
wachten voor men het opnam in de
uitgave van de werken van den Drost.
In het gehele verband zou men liefst
Molière maar ongenoemd laten al
komt die enkele tientallen jaren later,
omdat onze Hollandse burgervader
het bezwaarlijk kan uithouden in de
schaduw van die Fransman. De
psychologische uitbeelding van een
Avare en van een Warenar verschilt
te zeer ! Hebben we niet moeten constateren, dat het publiek zich pas
verkneukelde, wanneer de clowns aan
het woord waren, of bij de nogal
grove scène waar de knechten zich
in plat Amsterdams vrolijk maakten over de vrekkigheid van hun
meester ? Dit toont wel aan hoe de
eigenlijke creatie van den Drost maar
weinig indruk maakte.
Neen, het stuk zelf is niet meegevallen, maar de knappe regie, die de
zin van het stuk o.i. te sterk omboog

naar het boertige, samen met de illustratieve muziek van Pierre Verdonck en de costumering van Mevr.
Westerman hebben de situatie volledig gered.
J. Na S. J.
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tuinhallen een bezoek brachten, zullen wellicht niet zonder naijver tot
de bevinding zijn gekomen, dat paus
Pius XII volkomen terecht bij deze
gelegenheid zijn hoge hulde heeft gebracht aan a de geestelijke herders
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van Nederland, wier deugden en
geestesgaven bij uitstek zijn : voorzichtigheid, waakzaamheid en onvermoeide krachtsinspanning. »
K. J. Derks S.J.

Vijf eeuwen stedelijk Strafrecht
Met diepe belangstelling hebben
we de groots opgevatte studie gelezen
van Dr Louis Maes (1) . Meer dan
honderd jaar moesten verlopen, vooraleer het voor zijn tijd zeer degelijke
werk van Cannaert (Bijdragen tot
de kennis van het oude strafrecht in
Vlaanderen. Gent 1829-1835) , waarin
het strafrecht, voornamelijk dit van
Gent, monographisch werd behandeld,
door de studie van Dr Maes werd
voorbijgestreefd en overvleugeld.
De bronnen voor de studie v an het
Mechels strafrecht vormen een «mare
magnum » : het zijn :
De zogenaamde « Corebrieven » die
de locale « voorgeboden » en de daaraan beantwoordende bestraffingen
bevatten : Ze vormen de basis voor
de rechtsprocedure en de rechtspraak
te Mechelen voor de XIVe eeuw en
de volgende jaren. We vermelden
hier die van 1301, 1305 en vooral
die van c.a. 1310. Vervolgens zijn
van belang de schoutsrekeningen, die
in ononderbroken reeks van 1365 af
tot het einde van het Ancien Régime,
de toepassing bevatten van de juridische princiepen in de annotaties van
de geïnde boeten, van de composities, enz.
Ten slotte consulteerde de schrijver
nog een groot aantal registers op het
Stadsarchief van Mechelen, nopens
de uitgesproken vonnissen, de heksenprocessen ; waaronder ook de belangrijke Correctieboeken, om niet

te vergeten de eerbiedwaardige reeks
der Stadsrekeningen, waarvan 466
stuks (van 1311 tot 1795) op het
Stadsarchief berusten.
Kan men dus van het geraadpleegde materiaal onomwonden zeggen, dat het, quantitatief gezien, van
reusachtige omvang is, qualitatief
moet de bewerking van deze stof er
niet voor onderdoen. Dr Maes is er
in geslaagd in deze vormeloze massa
gestalte te geven aan de leidende
princiepen, die het Mechels strafrecht vijf eeuwen lang, van 1300 tot
aan de Franse Revolutie, hebben beheerst, en vast te stellen welke invloeden van buiten uit het hebben
beïnvloed en gewijzigd. Het Mechelse
stadsrecht is in de grond zuiver Germaans van aard en geest. In de loop
der tijden zijn er invloeden van het
Canoniek en het Romeins recht waar
te nemen. De belezen auteur is er in
geslaagd door een op de spits gedreven, juridisch verantwoorde, logische indeling van de stof, ons een
zeer klaar beeld te geven van het
Oude Recht zoals het te Mechelen
vigeerde : de inrichting v an de schepenbank, met haar bevoegdheden en
haar procedure (de accusatoire en
de inquisitoire), wordt scherp gescheiden van het Misdrijf en van
de Bestraffing ervan.
Deze beide laatste punten vooral
boeien ons door de rake phenomenologische typering, door de scherp-

1. Dr. Louis Th. MAAS, Vijf eeuwen stedelijk Strafrecht, Bijdrage tot de rechts- en
cultuurgeschiedenis der Nederlanden. - De Sikkel, Antwerpen ; Nijhoff, s' Gravenhage,
1947, ØI + 830 pp.
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zinnige analyse van de verschillende
begrippen, door de weergave der princiepen, die aan deze waardebepalingen naar Middeleeuwse normen, ten
grondslag liggen. De stof zelve is
ongemeen boeiend. We huiveren onwillekeurig bij de beschrijving van
gruwzame praktijken bij de tortuur
en bij de tenuitvoerlegging der uitgesproken straffen : de onthoofding,
de opknoping, de wurging, de radbraking, de verbranding op de brandstapel of in de olieketel, het levend
begraven, het afhouwen der ledematen, het uitsteken der ogen, het afsnijden van neus en oren, de geseling, het schandslepen, het paardzitten, de galeistraf, de straf bedevaarten en nog andere dergelijke
straffen meer..
Door de schildering van deze straffen en van het misdadig leven dat er
de oorzaak van is, geeft de schrijver
ons een cultuurhistorisch beeld zonder weerga van een realistisch-ruwe
en tevens mystisch-sublieme tijd,
van zijn vroom-godsdienstig en tezelfdertijd demonisch karakter ; met
één woord, er wordt ons een periode
geschilderd welker geesteshouding
nog steeds niet volledig is bevroed
geworden ; we maken er kennis met
geestesstromingen, die ons thans totaal vreemd zijn, met heksenwaan
en « Vagantentum », met de bittere
tijd van politieke verdrukking en van
verscheurende godsdiensttwisten. De
traditionele wreedheid der Middeleeuwse rechtspleging werd in vele
werken niet steeds gezien in het licht
van de tijdgeest, van het collectief,
internationaal karakter der gedachtenstromingen, waarvan deze rechtspleging vaak een uitvloeisel was.
Te veel werd tot hiertoe voortgegaan
op verkeerde en gevestigde tradities,
dit vooral voor sommige juridisch
niet te verantwoorden bestraffingen,
waarbij de schuld wordt gelegd op

sommige instanties, terwijl deze bestraffingen meer van het standpunt
van de tijdgeest zouden moeten bekeken worden. Zo bewees Dr Maes
dat slechts 40 ketters te Mechelen
door de Inquisitie werden ter dood
gebracht ; twaalf gevallen staan
vast, vijftien zijn gemengd ; naast
een goed deel ketterij werd echter
ook een goed deel misdadigheid van
gemeen recht gestraft ; dertien zijn
twijfelachtig. Verder is bewezen dat
slechts vier zogezegde heksen hun
leven op de brandstapel lieten, terwijl twee andere tijdens de foltering bezweken.
Enkele opmerkingen wilden we hier
nog in het midden brengen.
Bevatten de archieffondsen van de
Tresorerie der Graven van Vlaanderen te Gent en vooral die van de
Rekenkamer te Rijsel geen gegevens
voor de geschiedenis van het strafrecht te Mechelen ?
De schrijver steunde vooral op de
gehomologeerde Costuimen, waarom
niet op het « cahier primitief » ? Bij
de gehomologeerde versie immers
ging wel een en ander van het archetypus verloren.
Dr Maes vergeleek, terecht, het
Mechels strafrecht met de Germaanse
stamrechten, het Canoniek recht,
het Romeinse recht en zelfs het
Franse en Duitse Middeleeuwse strafrecht. Toch hadden we graag gezien
dat hij ook onze oudste stadsrechter
er vaker bij te pas had gebracht.
Cannaert b.v., wordt o.i. te weinig
aangehaald. Voor het begin der XIV e
eeuw, wanneer voor Mechelen de
bronnen schaarser zijn, ware het wel
wenselijk geweest de rechtsboeken
van andere steden aan te halen. De
prachtige collectie, die we in de « Recueil des anciennes Coutumes de la
Belgique » bezitten, bevatten soms,
in het gedeelte gewijd aan de bronnen, aanzienlijke fragmenten van het
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strafrecht onzer oudste steden, die
voor de rechtsgeschiedenis van groot
belang zijn. Men vergelijke b.v. Cte
Th. de Limburg- Stirum, Coutumes
d'Audenarde. Brussel, 1886, tome II,
p. 37 seq. (Keurboek van Oudenaarde
van 1328) of : De Pelsmaeker, Registres aux sentences des échevins
d'Ypres. Brussel, 1914 (vooral over
de XIV eeuw) of de aanzienlijke
fragmenten van het « Boue metten
Haire » (XV.' eeuw in Coutumes des
deux villes et pays d'Alost,, eveneens
van Cte de Limburg- Stirum ?
Ten slotte moet er nog gezegd
worden dat Dr Maes, in fine, een 200tal pagina's reserveert voor het afdrukken van teksten of résumé's van
teksten : nergens vonden we ver.'
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meld of de auteur voor deze uitgave
de regels voor het uitgeven van Middelnederlandse bescheiden van het
Historisch Genootschap van Utrecht
of van de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis heeft gevolgd. Te weinig
aandacht werd en wordt nog steeds
door historici aan de wijze van uitgeven besteed. De gepubliceerde
teksten geven aldus niet steeds integraal de originele tekst weer, wat
wel eens aanleiding geeft tot verkeerde tekstinterpretaties.
Wij besluiten : een magistraal
werk, groots van opzet, glashelder en
logisch van uitwerking, een model
eventueel voor latere monografieën
over een dergelijk onderwerp !
J. Van Cleemput

Boekbespreking
GODSDIENST EN ASCESE
De Katholieke Kerk, Godsdienstleer
en Apologie. Derde deel. — N.V.
Zonnewende, Kortrijk. -- Het
Spectrum, Utrecht, 1200 bldz.
De apologetische onderwerpen, die
reeds eerder als deel 26-40 van de
bekende K.K.-serie verschenen, zijn
hier in één aantrekkelijk uitgegeven
band verenigd. Dit boek heeft zichzelf dus reeds aanbevolen. Het is een
goede apologie, die voor ontwikkelde
leken van groot nut kan zijn. Voor
ontwikkelden vooral, want in het algemeen is de behandeling nogal
zwaar in haar degelijkheid, al verschilt de toon der onderwerpen volgens de verschillende geaardheid der
medewerkers. Dit verschil geeft de
vertogen ook een ongelijke waarde.
Gaarne hadden wij in deze serie
nog naast : « De Heilige Kerk » een
behandeling aangetroffen over « De
invloed der zonden in de Kerk », dit
grote probleem voor katholiek en
niet-katholiek, dat zo stiefmoederlijk is bedeeld in onze geloofsverkondiging.
Ondanks deze desiderata blijft dit
werk een kostbaar bezit, dat zijn
weldoende invloed zeker zal hebben.
J. de Rooy S.J.
Z. E. KARDINAAL SUHARD,. Opbloei of Verval der Kerk. Geautoriseerde Vert. — Mosmans,
Den Bosch, 1948, 86 pp.
In 1947 richtte Kardinaal Suhard
van Parijs een herderlijk schrijven
tot zijn kudde dat door zijn breedheid van opzet, zijn wijdheid van uitzicht, zijn actualiteit, zijn diepe peiling der problemen, zijn aanwijzingen van de in te slane wegen, zijn
gedurfdheid ook in menig opzicht,
de allures heeft van een encycliek.
De hedendaagse noden der Kerk,
vooral in Frankrijk, maar nog meer
de noden der wereld, de krachten van
het Katholicisme voor de toekomst,
de mogelijkheden van het Apostolaat,

dit alles wordt er op t reffende wijze
in belicht. Geen pessimisme, maar
een sterk Christelijk optimisme klinkt
eruit op, doch tevens een krachtig
vermaan tot Christelijke beleving en
tot aanpassing aan de schreiende
noden der mensheid. Zowel een al te
bereidwillig modernisme als vooral
een al te eng integralisme worden
erin veroordeeld en een Christelijk
humanisme, een « humanisme van
het kruis » wordt erin aanbevolen
en bevestigd. Het is een document
van hoge waarde, dat in de gehele
katholieke wereld weerklank zal
vinden. (De term « incarnatie » der
kerk zou wellicht beter vertaald of
tenminste verklaard kunnen worden) .
J.v.H.
Mgr K. CRUYSBERGHS, Luceat lux
vestra. -- Goede Pers, Averbode,
1947, 285 blz., Fr. 90.
Dit is reeds de derde priesterretraite, die onze onvermoeibare
Vlaamse Chrysostomus, onze guldenmond, in het licht geeft. Wat er aan
theologie, aan kerkelijk recht, kerkgeschiedenis en ascese in verwerkt
ligt, is wederom ongewoon overvloedig en degelijk. En wat nog merkwaardiger is, heel die theologische
rijkdom staat tot het laatste détail
stevig ingeworteld in de realiteit van
het dagelijkse priesterleven. Aldus
zullen deze overwegingen niet alleen
het geestelijk leven van onze priesters verrijken, maar hun ook aansporing en toonbeeld zijn bij het
zoeken naar een meer aangepaste en
levensechte predikatie. Het hoofdstuk over het priesterlijk caelibaat
is niet meer een gewone instructie,
maar groeide tot een volledige en
waardevolle studie over het onderwerp uit. Een détailkritiek : wat op
blz. 95 over de extra-temporele aanwezigheid van Christus' offer in de
H. Mis gezegd wordt, behoort zeker
niet tot datgene wat « onomstoot-

BOEKBESPREKING
baar vast staat », maar is een op dit
ogenblik juist fel gecontroverseerde
stelling (o.m. bij ons tussen Steur
en Fortmann) . Aan priesters en
kloosterlingen ten zeerste aanbevolen.
L. Monden
Pater FABIANUS, Capucien, Kerkboek voor het katholieke meisje.
Gebeden en beschouwingen voor
onze meisjes bij verkering en
keuze van een levensstaat. -Romen en Zonen, RoermondMaaseik, 1947, 423 blz., geb.
Fr. 46.
Een fris boekje dat, door zijn openhartige wenken en sobere keuze van
gebeden, ongetwijfeld tot de verdieping en de vroomheid van de aankomende meisjes inzonderheid van
haar die geen verdere godsdienstige
opleiding mochten genieten, zal bijdragen. Uiterst geschikt voor Nederland, wensen wij dat dit boekje
aan de Belgische bisdommen moge
worden aangepast.
A. D. G.
G. H. CHESTERTON, Waar het om
gaat, (The Thing) . Vertaald
door Daniel Houtman. — Sheed
and Ward, Brussel, 1947, 292
blz., Ing. Fr. 110, geb. Fr. 135.
In 1922 was Chesterton toegetreden tot de Rooms Katholieke Kerk.
Geheel zijn volgend werk zou vanzelfsprekend katholiek zijn : maar
in « The Thing » verzamelde hij, over
en rondom zijn bekering, drie èn
dertig polemisch-journalistieke opstellen. « Waar het om gaat » : meteen begrijpen we den Nederlandsen
titel.
Het gaat namelijk om het Katholicisme ; tegelijk en afhankelijk
daarvan, om de rede en de oprechtheid, de menselijkheid en het evenwicht, den bloei der samenleving, de
toekomst van Engeland. Het g aat
om alles, want het Katholicisme staat
juist in het midden. In het midden
weliswaar van een doolhof ; doch alle
wegen, hoezeer kronkelend, komen
uit op Kerk en geloof.
Lees nu stuk voor stuk, zie den
onvermoeibaren journalist met zijn
veelzijdige kennis en belangstelling,
zijn ongeëvenaarde vaardigheid en
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doorzicht. Zijn duizenden paradoxen,
zijn ononderbroken spel met vernuft
en hart, zijn even prettig als goedhartig polemiseren, zijn rake treffers die pijnloos iemand neerslaan :
alles lost zich op in een nooit falenden zin voor orthodoxie, voor eenvoud en volheid van leven, voor
christelijke naastenliefde zelfs ; daar
men ieder dolende, bevooroordeelde
en vijand voorlichten moet en geleiden.
Bewonder dan, in « Waar het om
gaat », den sprankelende journalist,
den altijd gevatten causeur, den nooit
afgevangen debater die, langs uw
sterksten kant, zoveel meer onverwacht u aanvalt. Bewonder meer nog
den oprechten en diep zienden mens,
die zijn journalistiek in apologetika
moet omzetten, die een duizendvoudige werkelijkheid verrassend één,
eenvoudig en diep weet voor te stellen. Nuchterheid en mystiek vervloeien in elkander ; hij kan het forum tot een kerk maken, en de kerk
plaatst hij op de markt. Bewonder
het meest den intens levende gelovige, die, door het zich imponerend
christendom gevangen, kinderlijk en
onversaagd zijn leven-gevende-overtuiging durft belijden, zoveel luider
en dringender naargelang hij de mensen meer geërgerd, meer onverschillig, meer bevooroordeeld, verder zag
afdwalen.
Em. Janssen
Daniel ROPS, Gewijde Geschiedenis.
Het uitverkoren volk. — Vert.
d. J. P. Gribling, H. Nelissen,
Amsterdam, 1947, 303 pp. geb.
f. 7.90.
Daniel Rops is een trilogie aan het
schrijven over de « Histoire Sainte »,
welke in Frankrijk een overweldigend succes kent. En met rede. Geen
ander boek geeft met zoveel kennis
van feiten en tegelijk met zoveel
bovennatuurlijke interpretatie de gewijde geschiedenis. Hier gaat de ontwikkelingsgang der openbaring hand
in hand met de ontwikkelingsgang
van het Joodse volk door de loop der
eeuwen, van Abraham tot Christus,
vol leven en geschiedkunde en menselijke vérgezichten.
Het merkwaardige is, dat de
schrijver geen vakexegeet is maar
een bekend modern litterator met
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een blijkbaar
een
blijkbaar zeldzame
zeldzame veelzijdigveelzijdigheid. De
De moderne
gegevens van
van de
de
heid.
moderne gegevens
onmetelijk uitgedijde
onmetelijk
uitgedijde wetenschap
wetenschap
der exegese
exegese verwerkt
der
verwerkt hij
hij haast
haast spespelenderwijze. Daardoor
Daardoor werpt
werpt hij
hij den
den
lenderwijze.
lezer ook midden
midden in de
de moderne
moderne proproblematiek rondom
rondom de
de bijbel,
blematiek
bijbel, maar
maar
laat hem
laat
hem er
er niet
nietininverdrinken
verdrinken door
door
tegelijk het
tegelijk
het bovennatuurlijk
bovennatuurlijk karakkarakter van
ter
van feiten
feiten en
en personen
personen te bebelichten en van de
lichten
de gehele
gehele geschiedenis
geschiedenis
van het Joodse
van
Joodse volk
volk :: werkelijk
werkelijk een
een
Histoire Sainte.
Histoire
Sainte.
De vertaling
De
vertaling is
is goed
goedverzorgd,
verzorgd,
maar niet bijzonder.
bijzonder. Een enkele maal
maal
is zelfs
zelfs een
een stuk
stukgebrekkig
gebrekkigvertaald.
vertaald.
De uitgave
De
uitgave geeft
geeft blijk
blijk van
van de
de papapiernood in Nederl
and. De geest echpiemood
Nederland.
echter die door
door dit boek
boek waait,
waait, zal
zal zich
zich
niet door
niet
door deze
deze tekorten
tekorten laten
laten bebedwingen, maar zijn
zijn lezers
lezers meeslepen.
meeslepen.
dwingen,
Hopelijk zal spoedig de vertaling
vertaling van
van
Hopelijk
het tweede
tweede deel
deel volgen.
volgen.
Ch. N.
Ch.
Romano GUARDINI,
GUARDINI, De
De Heer.
Romano
Heer. BeBeschouwingen over
over den
schouwingen
den Persoon
Persoon
en het leven
leven van
van Jesus
JesusChristus.
Christus.
Nederlands van Gabriël
Nederlands
Gabriël Smit.
Smit. -Het Spectrum,
Spectrum, Utrecht-Brussel,
Utrecht-Brussel,
920 pp.
pp. f. 15.
920
15.
Guardini is
is een schrijver,
schrijver, die
die zich
zich
Guardini
niet makkelijk
laat vatten
niet
makkelijk laat
vatten in
in katekategorieën.Dit
Dit boek
boek- - zijn
gorieën.
zijnmeest
meest bebekendewerk
werk- - isisontstaan
ontstaan uit
uit een
een
kende
reeks voordrachten
De Heer
».
voordrachten over ««De
Heer:..
« Deze beschouwingen
«Deze
beschouwingen vormen
vormen geen
geen
wetenschappelijk
noch theotheowetenschappelijk betoog
betoog noch
logie,
logie, zij pogen
pogen niet
niet anders
anders dan
dan naar
naar
vermogen de opdracht
opdracht te
tevervullen,
vervullen,
vermogen
die de Heer zelf gegeven heeft
heeft :: Hem,
Hem,
zijn
en zijn
zijn werk
zijn boodschap
boodschap en
werk te
te ververkondigen. ».
:..
Naast de
de vele
veleverrassende
verrassende aspecaspecten,
ten, die
die Guardini
Guardini met zijn
zijn klaar
klaar ververstand
stand en
en zijn
zijngroot
grootpsychologisch
psychologisch
aanvoelen, in en rond
aanvoelen,
rond de
de persoon
persoon van
van
Christus weet
weet te
Christus
te belichten,
belichten, komen
komen
door
de loop
van het hele
door de
loop van
hele werk
werk toch
toch
enige
enige vaste
vaste lijnen
lijnen naar
naar voren.
voren.· De
De
meest frappante
frappante is wel
wel de
de plaats,
plaats, die
die
hij
hij aan
aan Christus
Christus geeft
geeft in
in de
de menmenselijke
selijke geschiedenis,
geschiedenis, d.i.
d.i. afhankelijk
afhankelijk
van
antwoording der
van de
de vrije
vrije be
beantwoording
der
mensen
mensen aan
aan Zijn
Zijn leven.
leven. Zij
Zij verwerverwerpen
pen Hem,
Hem, vrijwillig,
vrijwillig. en
en die
die verwerverwerping
ping groeit
groeit tot
tot Zijn
Zijn dood
dood toe
toe;; tegetegelijk laat
laat Guardini
Guardini zien
zien de
de mogelijkmogelijkheld,
heid, wat
wathad
hadkunnen
kunnen zijn
zijn en
en moemoeten zijn,
zijn, als
als de
demensen
mensenanders
anders hadhad-

den
gereageerd, en
en hij
hij beschouwt
beschouwt
den gereageerd,
de
reflexen hiervan
hiervan in Jesus'
Jesus' zielezielede reflexen
leven.
ziet hij
hij de
de kruisdood
kruisdood als
als
leven. Zo
Zo ziet
de
erfzonde, die
die opnieuw,
opnieuw, door
door
de tweede erfzonde,
mensen, de strucstrucde
de boosheid
boosheid van
van de
de mensen,
tuur
het Godsrijk
Godsrijk wezenlijk
wezenlijk bebetuur van het
paalt.
vrije wilsbeschikking
wilsbeschikking van
van
paalt. De vrije
de
mensen wordt
wordt in
in dit
dit historische
historische
de mensen
gebeuren
benadrukt, dat
gebeuren zo
zo zeer
zeer benadrukt,
dat het
soms
of God
God er
er onmachtig
onmachtig tetesoms lijkt,
lijkt, of
genover
geen andere
andere uituitgenover staat,
staat, en geen
weg
kan vinden
vinden dan
dan de
dekruisdood,
kruisdood,
weg kan
zonden toch
toch nog
nog overwint.
overwint. .
die
die de zonden
Zoals
de kruiskruisZoals Guardini
Guardini tot
tot en met de
dood
plaatst in
in
dood Christus
Christus zeer
zeer sterk
sterk plaatst
de
geschiedenis, maar
de zin
zin van
van
de geschiedenis,
maar in
in de
er
onder, en
en afhankelijk
afhankelijk ervan,
ervan, zo
zo
er onder,
plaatst hij
hij de
de verrezen
verrezen Christus
Christus ook
ook
in de geschiedenis,
geschiedenis, maar
maar nu
nu er
er boven,
boven,
als beheerser
beheerser en enig
enig middelpunt,
middelpunt, en
en
deze
beschouwing is
dikwijls gr
grandeze beschouwing
is dikwijls
an
dioos. Toch zoeke men niet teveel-dios.Tchzekmnitevl
speculatieve
zoals hijzelf
hijzelf
speculatieve theologie;
theologie ; zoals
zegt, wil hij die niet geven.
geven. Dat
Dat neemt
neemt
niet
weg, dat
dat Guardini
Guardini graag
graag het
het
niet weg,
mysterie
dit
mysteriewil
wil laten
laten zien,
zien,en
en --- dit
lijkt
ons de
de zwakste
zwakste zijde
zijde van
van dit
dit
lijkt ons
boek
hij doet
doet dit
dit op
op een
een nog
nog al
al
boek-- hij
problematische
Dan benadert
benadert
problematische wijze.
wijze. Dan
hij graag de
verschijning van
van ChrisChrisde verschijning
tus vanuit
vanuit menselijk
menselijk niveau,
niveau, en wil
wil
lezer haast
haast suggereren,
suggereren.. dat
dat hij
hij
de
de lezer
het
gelOOf van
van sommige
sommige dingen
dingen erg
erg
het geloof
moeilijk
Wellicht zou hier
hier een
een
moeilijk vindt.
vindt. Wellicht
dieper speculatief
of een
een eeneendieper
speculatief inzicht of
kinderlijker geloofshougeloofshouvoudiger en kinderlijker
voudiger
ding veel ontroerender
ontroerender en ook
ook dieper
dieper
het Mysterie
Mysterie in
in ««De
Heer»
hebben
De Heer
» hebben
onthuld als een waarlijk
waarlijk mysterie.
mysterie.
onthuld
nemen niet weg,
weg, dat
dat
Deze tekorten nemen
wij hier
wij
hier met
IDet een
eenmeesterwerk
meesterwerk te
te
doen
hebben, zoals voldoende
voldoende bekend
bekend
doen hebben,
De rijkdom
rijkdom aan inzicht en de
de schat
schat
is. De
ook
van vroomheid,
vroomheid, die
die de
de schrijver
schrijver
ook van
deze beschouwingen
beschouwingen heeft neergeneergein deze
legd, kunnen
kunnen de
en meditatieve
meditatieve
legd,
de stille en
lezer
slechts dichter
dichter bij
bijChristus,
Christus,
lezer slechts
onzen Heer,
Heer, brengen,
brengen, zowel door
door het
het
onzen
ontroeren als·
geest te
teververhart te ontroeren
als de geest
lichten.
vertaling is
is buitengewoon,
buitengewoon, de
de
De vertaling
De
uitgave
uitgave op
opondoorschijnend
ondoorschijnend dundrukdundrukpapier, is in alle
alle opzichten
opzichten uitstekend.
uitstekend.
papier,
Ch. Niederer
Niederer
Ch.
R. GUARDINI,
GUARDINI, Le
Le Seigneur.
Seigneur. Trad.
Trad.
R.
P. Lorson
Lorson S.J. 2 dl.,
dl., Paris,
Paris, AlAl1945.
satia, 1945.
verschijning van deze
deze Franse
Franse
De verschijning
De
vertaling mag
als een
een zeer
zeerverheuverheuvertaling
mag als
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gend
begroet worden,
worden, omdat
omdat alalgend feit begroet
dus
Guardini's meesterwerk
nog
dus Guardini's
meesterwerk een nog
ruimere verspreiding
verspreiding zal
zal vinden.
vinden.
ruimere
Deze vertaling is
is zeer
zeergetrouw,
getrouw, doordoorzichtig en haast
haast voor
voor iedere
iedere beurs
beurs
zichtig
toegankelijk (450
(450 Franse
Franse Frs
Frs voor
voor de
de
toegankelijk
twee delen)
delen)..
P. de
de Meester
Meester
Prof. Dr
Dr Monald
Monald GOEMANS
GOEMANS O.
F.
Prof.
O. F.
M., Het christendom
christendom en
en de
de vrouw.
vrouw.
M.,
--- Geert
GeertGroote
GrooteGenootschap,
Genootschap,
Mariënburg, 's 's
Hertogenbosch,
Mariënburg,
Hertogenbosch,
67
blz.
67 blz.
Dit boekje
boekje is
is prettig
prettiggeschreven
geschreven
Dit
en
rijk aan
aan inhoud,
inhoud, zodat
zodat we
we een
een
en rijk
kort maar
maar duidelijk
duidelijk inzicht
inzicht krijgen
krijgen
kort
in de
de aard
aard en
en taak
taakder
derchristelijke
christelijke
in
vrouw.
de toon
toon valt
valt
vrouw. Een
Een beetje
beetje uit
uit de
de
taalkundige verklaring
verklaring van
het
de taalkundige
van het
dispuut
op het
het Concilie
Concilie van
van Macon.
Macon.
dispuut op
J. de
de R.
R.
J.
VOKINGER,
VOKINGER, Bruder
Bruder
Konstantin
Klaus, sein
sein Leben. -- Verlag
Verlag
Klaus,
Josef von
von Matt, Stans,
1947,
Stans, 1947,
Josef
231
bldz.
231 bldz.
Een wetenschappelijke
wetenschappelijke verantwoorverantwoorde biographie over Nicolaas von
von Mile,
Flüe,
1417-1487. Alles, wat enig licht over147-8.Ales,watnigchovr
deze
deze merkwaardige
merkwaardige heilige
heilige kon
kon werwerpen, is naarstig
naarstig onderzocht
onderzocht en
en met
met
pen,
kritische
zin gebruikt.
gebruikt.
kritische zin
Perquin S.J.
S.J.
Dr Nic. Perquin

EIsa STEINMANN,
STEINMANN, Vom
Vom Lobgesang
Lobgesang
Elsa
der
Welt, Die
Die Geschichte
Geschichte des
des
der Welt,
neuen
Benziger
neuen Paradleses.
Paradieses.- -- Beniger
und Co.,
Co., Einsiedeln,
Einsiedeln, 1947,
1947, 80
80 pp.
pp.
und
De
geschiedenis van
van het
het paradijs
paradijs
De geschiedenis
aan
de kinderen
kinderen verteld.
verteld. Ik
Ik geloof,
geloof,
aan de
dat
deze dichterlijke
dichterlijke visie dicht
dicht gegedat deze
noeg bij
bij de
de kinderen
kinderen gebracht
gebracht is om
om
noeg
door
te kunnen
kunnen worden.
worden.
door hen
hen verstaan te
Misschien zou
een smaakvolle
smaakvolle ververMisschien
zou een
taling
ook de
de jeugd
jeugd van
vanNederland
Nederland
taling ook
goed kunnen
goed
kunnen doen.
doen.
Dr Nic. Perquin
Perquin S.J.
S.J.
Piet
Piet van
van VEEN,
VEEN, Johannes
Johannes de
de DooDooper.
- Romen
Romen en
en Zonen,
Zonen, RoerRoerper. --mond-Maaseik, 1946,
133 blz.
blz.
mond-Maaseik,
1946, 133
Fr. 34
34;; geb.
geb. f.
f. 3.15,
3.15, Fr.
Fr.
f.
2.15, Fr.
f. 2.15,
50.
David, Koning
Koning van
van Israël.
Israël. ibid.
ibid.
-- David,
1947,
3.15, Fr.
Fr. 50
50;
1947, 155
155 blz.,
blz., f.
f. 3.15,
;
geb. 4.15,
4.15, Fr.
Fr. 66.
66.
.
geb.
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Elias, Het
Hetlouterend
louterend vuur.
vuur. ibid.
ibid.
— Elias,
1947,
3.10, Fr.
Fr. 52
52;;
1947, 141
141 blz.
blz. f.
f. 3.10,
f. 4.10,
geb. f.
4.10, Fr.
Fr. 68.
68.
«K Een gebruinde
gebruinde arm
de lage
lage
arm maait de
takken
terzijde »,», zo
zo begint
begint JohanJohantakken terzijde
nes de
de Dooper
Dooper;; ««Hij
ontwaakt door
door
Hij ontwaakt
een
knekelige hand,
hand, die
die met
met zachte
zachte
een knekelige
bemoedigende rukjes
zijn schouschoubemoedigende
rukjes aan zijn
der
plukt »,», lees
ik op
op bladzijde
bladzijde 45
45
der plukt
lees ik
van David
David;; «
«Eliseüs
gelaat
Eliseiis grift het gelaat
van zijn
zijn meester,
meester, een
een beeld,
beeld, zwevend
zwevend
op
de cadans
cadans van
van regelmatige
regelmatige stapstapop de
pen, in zijn
zijn geest
geest »,
», aldus
aldus op
op bladbladpen,
zijde
138 van
van Elias.
Elias.
zijde 138
Met
deze drie
drie vrij
vrij willekeurig
willekeurig gegeMet deze
kozen
voorbeelden menen
ineens
kozen voorbeelden
menen wij ineens
aard
doelstelling van
de drie
drie
aard en
en doelstelling
van de
boekjes
Veen in de
de laatste
laatste
boekjes die
die van
van Veen
tijd snel
snel op
op elkaar
elkaar liet
lietverschijnen
verschijnen
tijd
voor
de belangstellenden
belangstellenden te
te kunnen
kunnen
voor de
illustreren.
zijn geen
geenverhandeverhandeillustreren. Het zijn
lingen
van wetenschap,
wetenschap, men
men zoeke
zoeke
lingen van
er
niet de
de oplossing
oplossing van
van vraagstukvraagstuker niet
ken
of moeilijkheden.
moeilijkheden. Levende
Levende perperken of
soonlijkheden,
markante karakterkaraktersoonlijkheden, markante
tekeningen,
in hun
hun werkewerketekeningen, geplaatst
geplaatst in
lijke
omgeving, waarvan
waarvan de
de veelal
veelal
lijke omgeving,
schaarse
gegevens door
door een
een kleurkleurschaarse gegevens
rijke,
maar toch
toch beheerste
beheerste fantasie
fantasie
rijke, maar
worden aangevuld,
de doelsteldoelstelworden
aangevuld, dat
dat is de
ling
van de
de schrijver.
schrijver. Hij
Hij beschikt
beschikt
ling van
daartoe
zeker over
over een
een dichterdichterdaartoe zeer zeker
lijke verbeelding
verbeelding en
en vaardigheid
vaardigheid van
van
uitdrukking.
die de
de
uitdrukking. Vooral
Vooral voor
voor hen
hen die
grote bijbelse
bijbelse figuren
figuren in
inonderwijs
onderwijs
grote
voordrachten aan
groter pupuof voordrachten
aan een groter
bliek
hebben te brengen,
brengen, lijken
lijken mij
mij
bliek hebben
deze
een zeer
zeer geschikt
geschikt hulphulpdeze werkjes een
middel.
S.J.
L. Rood
Rood S.J.
L.
Dr
W. MULDER,
MULDER, Parochie
Parochie en
PaDr W.
en Parochiegeestelijkheid.
3e herz.
herz. dr.
dr.
rochiegeestelijkheid. 3e
Dekker en
en Van
Van De
De Vegt
Vegt N.V.,
N.V.,
- Dekker
-Utrecht.
Nijmegen, 1947,
1947, 319
319
Utrecht. --- Nijmegen,
pp., gen.
gen. f.
f. 7.95,
7.95, geb.
geb. 9.25.
9.25.
pp.,
Het
werk van
van Dr
Dr Mulder
Mulder is het
het
Het werk
werk
van een
een jurist.
jurist. Men
Men vindt
vindt er,
er,
werk van
nauwkeurig, helder en vollediger
vollediger dan
dan
nauwkeurig,
in enig
enig ander
ander werk
werk de
debepalingen
bepalingen
in
van
het kerkelijk
kerkelijk wetboek,
wetboek, van
van de
de
van het
Nederlandse Synoden,
latere
Nederlandse
Synoden, van
van latere
voorschriften, zelfs
van burgerlijk
burgerlijk
voorschriften,
zelfs van
recht, die
die betrekking
betrekking hebben
hebben op
op de
de
recht,
parochie
de kerk,
kerk, de
deeredienst,
eredienst,
parochie en
en de
kerkhof
en begrafenis,
begrafenis, school,
school, ararkerkhof en
menzorg,
kerkgoederen, rechten
rechten en
en
menzorg, kerkgoederen,
plichten van pastoor,
pastoor, kapelaans,
kapelaans, papaplichten
rochianen,
verenigingen
rochianen, godsdienstige verenigingen
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enz., enz. Het is dan ook op de eerste
plaats bestemd voor degenen, die
zelf in de parochiële zielzorg werkzaam zijn, als een practische handleiding.
Dit stevige en evenwichtige juridische geraamte is intussen voor de
zielzorger een betrouwbaar en beproefd houvast, dat een der zekerste
waarborgen biedt bepaalde overdrijvingen, die een enkele maal voorkwamen, te vermijden.
P. H.
Dom Odon LOTTIN, Principes de
Morale, I exposé systématique,
II Compléments de doctrine et
d'histoire. -- Editions du MontCésar, Leuven, 1947, 344 en 277
blz., Fr. 225 en 175.
D. Lottin staat zo gunstig bekend,
dat wij zijn werk met vreugde ter
hand namen en met stijgende waardering gelezen hebben. Ten zeerste
mogen we het aanbevelen aan alle
studenten en professoren in de Moraaltheologie.
Het eerste deel is een sober, streng
filosofisch geconstrueerde uiteenzetting van de Algemene Moraal. Zowel de casuistiek als het Kerkelijk
Recht, die in vele handboeken om
praktische redenen worden opgenomen, zijn hier achterwege gebleven.
Het tweede deel dat geschiedkundige problemen behandelt zal meer
specialisten interesseren. D. Lottin
verwijst er dikwijls naar zijn eigen
werken en met rede : totnogtoe was
hij één der weinigen die de moed
hadden de oude auteurs te gaan uitpluizen. Hoe nuttig zijn opzet was,
blijkt reeds uit de voorzichtigheid
en klaarheid van zijn leer en de
serene toon van zijn betoog.
Dit boek wil een mor aaltheologie
zijn. Meteen raken we een punt dat
in de laatste jaren zo fel besproken
werd : kan het als dusdanig worden
beschouwd ? Heeft D. Lottin de filosofie weten te herleiden tot haar
eigen rang « ancilla Theologiae » te
zijn ? Het overwegend element in zijn
werk is zuiver filosofisch. Het zwaartepunt van het boek -- en van de
Moraal — is zeker « La vie vertueuse » : dit hoofdstuk dat overwegend filosofisch is, verwijst niet naar
de gegevens van de Revelatie, moei-

lijke theologische vragen worden in
enkele bladzijden behandeld en voor
belangrijke dogmatische punten
wordt verwezen naar het tweede deel
« Compléments de doctrine et d'histoire ».
Het doel van D. Lottin was het
ook een leesbaar boek te schenken
aan Katholieke leken : we menen niet
dat hij met behoud van de scolastische terminologie, soms nog in Latijnse vorm, hierin geslaagd is; voor
studenten in de Theologie is zijn werk
een uitstekend leesboek, geen handboek. De praktijk immers eist een
zekere casuistiek, zelfs om de leer
uit te diepen, meer nog het veronderstelt de kennis van enkele elementen die ons alleen door andere wetenschappen worden geleverd. Dom Lottin om de soberheid van zijn exposé
niet te schaden heeft ze niet alleen
van kant gelaten maar schijnt ze
principieel te verwerpen : ze volledig
ignoreren brengt ons ongetwijfeld
tot grove misstappen in de praktijk.
(Zie : D. I, bl. 106, nota 2) .
Uit deze enkele aanmerkingen zal
de lezer gemakkelijk uitmaken hoe
waardevol het werk van D. Lottin
voor de Moraaltheologie is. Mocht de
schrijver zelf de verlangens van zoveel studenten en intellectuelen vervullen, ons een diep-christelijke Moraal uiteenzetten in een boek dat hij
kan schrijven, een « Principes de
Théologie morale ».
J. Beyer
Gustaaf THILS, Naar een nieuwe
voorstelling van de katholieke
Zedenleer. - De Kinkhoren,
Brussel-Amsterdam, 1947, 110
bldz., Fr. 40.
De gevierde auteur geeft ons in
deze omgewerkte vertaling van zijn
« Tendances actuelles en Théologie
morale » (Gembloux -- Duculot
1940) indrukken en gedachten ten
beste over de tekorten in de behandeling van de katholieke zedenleer
zoals we die vinden in de meeste
handboeken.
Het zijn de gronden zelf van de
theologische moraal die levendig bewust moeten worden voor de moralisten, opdat hun uiteenzettingen
christelijk zouden worden, met een
greep op het werkelijke leven van de
christelijke mensen.

--
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Hoofdstuk na hoofdstuk
hoofdstuk worden
worden
Hoofdstuk
verschillende
van dien
dien nood
nood
verschillende aspekten van
de hand
hand van
van kritieken,
kritieken,
belicht,
belicht, aan
aan de
gesprekken,
brieven en
en bedenkingen
bedenkingen
gesprekken, brieven
zowel
van priesters
priesters als
als van
van leken.
leken.
zowel van
laatste jaren
jaren werwerDe pogingen die de laatste
den gedaan
gedaan om
om dien
dien nood
nood te
te verhelverhelden
pen
worden jammer
jammer genoeg
genoeg niet
niet
pen worden
genoeg
het licht
licht gesteld.
gesteld.
genoeg in
in het
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De priesters
priesters die
die voor
voor de
de uiteenzetuiteenzetvan de
de katholieke
katholieke zedenleer
zedenleer moemoeting van
ten instaan,
instaan, zullen
zullen goeddoen
goeddoen dit
dit
ten
kalme
lezen om
om te
te zien
zien in
in
kalme betoog
betoog te
te lezen
welke richting
richting de
de leer
leer dient
dient verleverlewelke
vendigd
worden. Op
er
vendigd te
te worden.
Opp.p. 98
98 is
is er
blijkbaar
onnauwkeurigheid gegeblijkbaar een onnauwkeurigheid
slipt in het
het aangehaalde
aangehaalde gezegde
gezegde over
over
de
formele oorzaak
oorzaak van het
het geloof.
geloof.
de formele
André
Snoeck
André Snoeck

TAAL
EN LETTERKUNDE
LETTERKUNDE
TAAL EN
Albert
KUYLE, IX Gedichten.
Gedichten. —
- De
De
Albert KUYLE,
Koepel,
Nijmegen, 1947.
1947.
Koepel, Nijmegen,
Altijd was Albert
Albert Kuyle
Kuyle een
een klein
klein
Altijd
realistisch
met één
één dédérealistisch symbolist
symbolist :: met
schetste hij,
hij, brandend
brandend gevoelig,
gevoelig,
tail schetste
een
complex werkelijkheid.
werkelijkheid. Nu
de
een complex
Nu is de
strijdbare
jongere de
de berustende
berustende
strijdbare jongere
oudere
geworden;; avontuurlijkheid
avontuurlijkheid
oudere geworden
verzwond
en wee
wee ;;
verzwond voor
voor huiselijk
huiselijk wel en
schoner de latere
latere levensjaren.
levensjaren.
zoveel
zoveel schoner
Zoek dan, in deze bundel van huise-Zoekdan,izbulvhselijke poëzie
poëzie (ja
(ja maar
maar op
op een
een hoger
hoger
lijke
plan)
het plastisch-rake
plastisch-rake proza
proza van
van
plan) het
vroeger, tot
tot duisterheid
duisterheid toe
toe beknopt,
beknopt,
vroeger,
meer
meer gedempt
gedempt en
eninnig,
innig,doorsidderd
doorsidderd
van een
een meer
meer smachtende
smachtende symboliek
symboliek
(Gagel,
de Goudsmid,
Goudsmid, Klein
Klein Lied).
Lied).
(Gagel, de
Zoek de verraste verrukking
verrukking van
van den
den
Zoek
gerijpten
man, die
die de
debandeloosbandeloosgerijpten man,
vurige jeugddromen
jeugddromen verwezenlijkt
verwezenlijkt
vurige
en overtroffen
overtroffen vindt in
in het
het beproefde
beproefde
en gezegende
gezegende huwelijksbestaan
huwelijksbestaan (Em(Emmanuel, Avond,
Avond, voornacht)
voornacht).. Zoek
Zoek den
den
sociaal voelende
mild in zijn
sociaal
voelende mild
zijn moramoraliserende
scherpte (Aschwoensdag)
(Aschwoensdag)..
liserende scherpte
den betrekkelijk
betrekkelijk beperkte
beperkte van
van
Zoek den
Zoek
horizon, die,
die, door
horizon,
door te veel
veel flikkeringen
flikkeringen
heen, helderheid
helderheid begeert
begeert en
en ruimte
ruimte
heen,
(Gebed). Het is
is de
de oude
oude Albert
Albert Kuyle
Kuyle
en
toch een
een andere
andere :: de
detaalvirtuoos
taal virtuoos
en toch
als een
een goudsmid,
goudsmid, die
zich half (nog
(nog
die zich
niet geheel)
geheel) afkeert
afkeert van
vanbegoochebegoocheniet
flonkering;; de
de schijnbare
schijnbare ververlende
lende flonkering
kleinde en getemde,
getemde, in
in werkelijkheid
werkelijkheid
kleinde
verinnigde
verhevene;; de
de dichter
dichter
verinnigde en verhevene
van gesprokengesproken- veel
meer dan
dan van
van
van
veel meer
gezongen verzen (zelfs
(zelfsin
inKlein
Kleinlied)
lied);
;
de
hunkerende op
nauwe wereld
wereld
de hunkerende
op een nauwe
meer dan de
de ziener
ziener in een
een groots
groots
veel meer
heelal. Wie hem
hem beter
beter begrijpen
begrijpen wil,
wil,
heelal.
den
kunstenaar en
den mens,
mens, leze
leze
den kunstenaar
en den
aandachtig, De
De Goudsmid,
Goudsmid, Klein
Klein
heel aandachtig,
laatste strophe
strophe
Lied,
Lied, Avond.
Avond. Zegt
Zegt de laatste
van
Avond niet
alles ::
van Avond
niet alles
Hoe
het dan
dan zoo
zoogoed
goedgeworden
geworden
Hoe is het
[op
duur:
[ op den duur

De dagen
dagen als
als een
een kudde
kudde van
van ons
ons
De
[beiden
die
grazend rondgaat
rondgaat op
op een
een kleine
kleine
die grazend
[weide
en
die zich
zich vredig
vredig neerlegt
neerlegt in het
het
en die
[avond-uur.
Em. Janssen
Em.
M.
MAASWIJK, Zwerftocht naar
M. van MAASWIJK,
- «Helmond»
«Helmond» Helmond,
Helmond,
Arifina. —
geb. f.
f. 3.90.
3.90.
z.j.,
z. j., 173
173 blz.,
blz., geb.
De techniek
techniek van
van deze
deze romanromanDe
ener Japanse
Japanse gevangenschap
gevangenschap
tisering ener
is van
van bijzondere
bijzondere soort.
soort. De
De schrijver
schrijver
praat voortdurend
voortdurend met
zijn vrouw,
vrouw,
praat
met zijn
hij aan
aan het
het einde
einde der
der bange
bange en
en
die
die hij
harde reis
hoopt weer
zien. Hij
Hij
harde
reis hoopt
weer te zien.
praat over
over zijn
zijn belevenissen,
belevenissen, die
die ininpraat
teressant genoeg zijn.
zijn. Hij
Hij heeft
heeft meemeegewerkt aan den
den Birma-weg,
Birma-weg, is
is daar
daar
ziek geworden
geworden en
heeft zijn
zijn ziekte
ziekte
ziek
en heeft
en zijn
zijn betrekkelijke
betrekkelijke gezondheid
gezondheid door
door
een grote
grote hoeveelheid
hoeveelheid kampen
kampen heenheengesleept. Onderhand
Onderhand philosopheert
philosopheert
gesleept.
hij
over alles
nog wat.
Niet al
al te
te
hij over
alles en
en nog
wat. Niet
diepzinnig,
ook niet,
niet,
diepzinnig, hij
hij bedoelt
bedoelt het
het ook
maar
menselijk en
met de
de gedachgedachmaar menselijk
en met
tenwereld van een
een schrijver,
schrijver, die
die voor
voor
tenwereld
het schrijven
schrijven van
essais op
op de
de wewehet
van essais
reld
gekomen is.
In deze
deze techniek
techniek
reld gekomen
is. In
heeft
hij een
een beetje
beetje te
te hoog
hoog gegregegreheeft hij
pen. Zijn
Zijn kunnen
kunnen staat
niet op
op de
de
pen.
staat niet
hoogte
van zijn
zijn pogen.
pogen. Maar
Maar men
men
hoogte van
volgt hem
hem toch
toch met
metbelangstelling
belangstelling
volgt
in
zijn gesprekken
gesprekken met
met zijn
zijn lieve
lieve
in zijn
zijn beschrijvingen
beschrijvingen van
van het
het
vrouw, in zijn
vrouw,
wrede leven
leven der
der politieke
politieke gevangengevangenwrede
schap
dwangarbeid en
zijn leleschap en dwangarbeid
en in zijn
venswijsheden.
P.
d. B.
B.
P. d.
Nederlandse bebeMIKRO, ToHngs.
Toiings. Nederlandse
werking
uit het
hetZuid-Afrikaans
Zuid-Afrikaans
werking uit
door
K. Antonissen.
Antonissen. --- Pro
Pro
door Dr
Dr K.
Arte, Diest,
1947, 162
162 blz.
blz.
Diest, 1947,
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Een rijke greep uit het gemoedsleven van de kleurlingen der ZuidAfrikaanse Unie. Het uitwendig gebeuren heeft hoegenaamd geen belang, alleen de zielsgeschiedenis. Zo
is het boek de Zuid-Afrikaanse tegenhanger van «Warden een koning»
en van «De grote stille knecht». Het
verwierf in 1936 den Herzogprijs
van de «Suidafrikaanse Academie vir
Taal, Lettere en Kuns ».
M. Huybers
Dr Jur. A. L. VERHOFSTEDE,
Beatrijs, Eerste integrale reproductie van het handschrift. Bijdrage van P. J. Van Mierlo, Beschrijving van de Codex door Dr
G. J. Lieftinck, Bibliographie
door Dr Rob Roemans. — De
Vlijt, Antwerpen, 1947, 78 blz.
16 reproducties, Fr. 75.
Hiermee wordt dus de tekst zelf
van het enig bekende handschrift
phototypisch gepubliceerd. Het was
een aardig idee van Dr Verhofstede
om aldus aan de belangstellenden de
gelegenheid te bieden, deze mooiste
van onze Maria-legenden ook eens
paliographisch te kunnen bekijken :
de lezer kan zich nu zelf vergewissen,
van de al of niet diplomatische weergave van de tekst der legende.
De waarde van deze uitgave wordt
nog verhoogd door de uitvoerige en
gecommentarieerde bibliographie van
Dr Roemans, door een uitgebreide
beschrijving van het manuscript van
de hand van Dr Lieftinck, conservator van de handschriften van de
bibliotheek der Rijksuniversiteit te
Leiden, en ten slotte door de degelijke beschouwingen van Dr van
Mierlo, die tegen de steeds meer aanwaaiende opinie, o. i. terecht de verzen 365-1038 (het slot) als oorspronkelijk beschouwt, als niet toegevoegd
door een latere auteur.
Een bundeltje verklarende noten
maken de tekst voor iedereen leesbaar.
S. Nog
J. Van ACKERE, Dichterschap en
levensvlam bij Keats en Baudelaire. — De Garve, Antwerpen,
1947, 188 blz., Fr. 78, portvrij.
De titel van dit essay werd met
zorg afgewogen. Omdat volgens Paul

Valery de dichters Keats en Baudelaire de quitessens van de poëzie
zouden vertegenwoordigen, plaatst
de auteur ze bij elkander, -- en omdat dezelfde Valery de verstikking
vreest der geestelijke waarden door
de wetenschappen, behandelt de
Vlaamse essayist de dichtkunst op
haar meest intense momenten, als
levensvlam. Beseft hij het hachelijke
van zijn onderneming ? en toont hij
zich, van het begin af, niet te afhankelijk ?
Rondom enkele kenmerkende gedichten als uitgangspunt, zou de
poëtische persoonlijkheid van beide
dichters telkens in haar hevigste momenten, intuitief worden hersteld.
Wij lezen het boek en stuiten op de
kenmerkende gedichten breedvoerig
gecommenteerd. Maar lichtpunten
zijn het niet in het gehele opstel, dat
volgens analytische gegevens werd
geconstrueerd. De auteur kon zijn
methode niet aan. Bereikte hij tenminste zijn doel ? Zijn poging om
gedichten te penetreren, ernstig en
leerzaam, blijft nog steken. Alles
wat hij ons daar omheen voorstelt,
berust op een degelijke en nauwkeurige studie ; maar Keats en Baudelaire, zo ons bijgebracht, zijn niet
meer oorspronkelijk gezien. En ons
grootste bezwaar geldt de agnostische onderstelling als zou, zelfs voor
deze groten, de dichtkunst waarlijk
de levensvlam zijn geweest.
Blijft een aarzelend essay over,
waarvan de aarzeling verdoken ligt
onder onverantwoorde superlatieven
en willekeurig besliste uitspraken.
Het werk nochtans van een e rn stig
en oprecht studerende, die zich hoge
eisen stelt en geen inspanning ontziet, voor wien dit eerste nog betrekkelijke resultaat het uitgangspunt moet zijn van een verderen,
meer diepgaande arbeid. Dan pas zal
hij opmerken hoe schielijk de schuwe
poëzie hem nog ontschoot.
Em. Janssen
Albert CHABANON, La Poétique de
Péguy. — 6 8 druk. Robert Laffont, Parijs, 1947, 260 blz.
Fr. 250.
De Franse dichter Péguy handelde
en creëerde : zijn actie en productie
namen een té geweldige vaart, maar
hij was een geboren kunstenaar en
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dichter. Zo
Zo creëerde
creëerde hij
hij zijn
zijn ««Mys·
dichter.
Mystelkens de
de weelderige
weelderige voorvoortères »,
», telkens
in sterk
sterkgerhythmeerd
gerhythmeerd proprostelling, in
stelling,
za, van
van bepaalde
bepaalde gestalten
gestalten en
en bebe·
za,
stemmingen; ; zo
zo zijn
zijn«Tapisseries»,
eTapisseries»,
stemmingen
soortgelijke voorstellingen
voorstellingen in versvers·
soortgelijke
Het rhythmische
rhythmische proza
proza bracht
bracht
maat. Het
versmaat aan
aan;; dezelfde
dezelfde bezieling
bezieling
de versmaat
steedsdoor,door,en inhoud
inhoud en
envorm,
vorm,
liep steeds
.. en
constructie en
en·amplificatie
amplificatie vormen
vormen
constructie
één drang,
drang, één
één schepping,
schepping, één
één evoevoéén
lutie, met
met· alles
alles in
in zich
zich behalve
behalve de
de
lutie,
rust, het
het besnoeien,
besnoeien, verfijnen
verfijnen en
en afaf·
rust,
werken.
werken.
van Péguy
Péguy »»vertoont,
vertoont,
De ««poëtiek
poëtiek van
het vormelijk
vormelijk standpunt
standpunt uit gegevan het
zien, het
het verbazende
verbazende levenswerk
levenswerk ::
zien,
adembenemende verovering
verovering van
van
een adembenemende
wereld en
en stoffelijkheid,
stoffelijkheid, tegelijk
tegelijk
wereld
van hemel
hemel en
en vergeestelijking
vergeestelijking;; het
het
van
creëren en
en vastleggen,
vastleggen, onafscheideonafscheidecreëren
van één
één traditie
traditie en
en één
één geloof;
geloof;
lijk,
lijk, van
het· rechtlijnig
rechtlijnig opgaan,
opgaan, traag
traag en
en
het
machtig, naar
naar het
het even
evenvanzelfsprevanzelfspra.
machtig,
kend als geheimzinnig
geheimzinnig offer. In
In overoverkend
kunstvormen houdt
houdt deze
deze
weldigende kunstvormen
weldigende
poëtiek den
den alles
alles meesleurende
meesleurende lelepoëtiek
vensgang
het is
is alsof
alsof één
één man,
man,
vensgang vast :: het
ook
artistiek, het werk
werk van
van geslachgeslachook artistiek,
praesteerde. Maar
Maar niets
niets werd
werd volvolten praesteerde.
tooid.
hoe ze
ze zich
zich
tooid. Wij
Wij weten
weten niet
niet hoe
had
kunnen ontwikkelen,
ontwikkelen, zuiveren,
zuiveren,
had kunnen
imponeren;
in
imponeren ;dit
dit alleen
alleen weten
weten we
we :: in
het zo
zo gemengde,
gemengde, zo
zo bekorend
bekorend en
en bebe·
vreemdend
dichter is
is
vreemdend werk
werk van
van deze dichter
een alleroorspronkelijkste,
alleroorspronkelijkste, allersponallerspontaanste en
en geheel
geheel overtuigende
overtuigende poëzie
poëzie
aanwezig,
Albert Chabanon
Chabanon heeft
heeft
aanwezig, en Albert
deze
mef zekere
zekere hand,
hand, delikaat
delikaat en
en
deze met
overtuigd,
onweerlegbaar blootgeblootgeovertuigd, onweerlegbaar
Wij kennen
kennen geen
geen andere
andere techtechlegd.
legd. Wij
nisch literaire studie
studie over
over één
één dichter,
dichter,
waarin
te leren.
leren.
waarin zoveel
zoveel valt
valt te
Em.
Janssen
Em. Janssen
VILLON.
Villon. BallaBalla·
VILLON. Ballades
Ballades de
de Villon.
den
van Villon,
Villon, vertaald
vertaald door
door
den van
Bert
Decorte. —
- Het
Het Kompas,
Kompas,
Bert Decorte.
Antwerpen,
blz., Gen.
Gen.
Antwerpen, 1947.
1947. 61
61 blz.,
Fr.
45, geb.
geb. Fr.
Fr. 65.
65.
Fr. 45,
Dit
fraai verzorgde
verzorgde bundeltje
bundeltje bebeDit fraai
vat dertien
dertien balladen
balladen van den
den groten
groten
Middeleeuwsen
tegenMiddeleeuwsenlyricus,
lyricus, met,
met, tegenover
den Fransen
Fransen tekst,
tekst, de
de bewerbewerover den
king
in Nederlandse
Nederlandse verzen.
verzen. De bebeking in
werking
een heel
heel vrije
vrije vertaling
vertaling
werking :: een
namelijk,
een omdichten
omdichten moet
moet
namelijk, die
die een
heten.
zij geslaagd
geslaagd?
De Franse
Franse
heten. Is
Is zij
? De
landloper,
brasser, hunkehunkelandloper, genieter,
genieter, brasser,
rende
en
rende kunstenaaar
kunstenaaar komt,
komt, in
in Jolijt
jolijt en

887
887

weemoed,
weemoed, vaster,
vaster, bekoorlijker,
bekoorlijker, meer
meer
overweldigend voor
dan de
de Vlaming
Vlaming
overweldigend
voor dan
die,
aan zijn
die, getrouw
getrouw aan
zijn geest,
geest, los
los en
en
gemakkelijk,
gemakkelijk, onvergeeflijk
onvergeeflijk slordig
slordig
soms,
soms, van
van ver
ver hem
hem navolgt.
navolgt. Villon
Villon
doet,
mutatis mutandis,
mutandis, aan
aan den
den
doet, mutatis
lyricus Bredero
Bredero denken
denken ;; den
den speelsen
speelsen
handigen
handigen zangerigen Decorte
Decorte bevindt
bevindt
men
men in
in zulk
zulk gezelschap
gezelschap nog
nog wat
wat
licht.
Em. Janssen
Janssen
LYRIEK
LYRIEK DER
DER NATUURVOLKEN.
NATUURVOLKEN.
Verzameld,
ingeleid en van
van aanaan·
Verzameld, ingeleid
teekeningen
teekeningen voorzien
voorzien door
door W.
W.
Muensterberger.
Muensterberger. In NederlandNederland·
sche
sche verzen
verzen overgebracht
overgebracht door
door
Hella
Hella S.
S.Haasse.
Haasse.Geillustreerd
GeDlustreerd
door
an
door Jettie
Jettie Olivier.
Olivier. — V
Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1947,LoghumSlaters,An1947
100
blz., geb. f.f. 5.95.
5.95.
100 blz.,
Aan
Aan deze
deze bundel
bundel lyriek
lyriek gaat een
een
inleiding
vooraf waarin
inleiding vooraf
waarin de lezer
lezer kort
kort
op de hoogte
hoogte wordt
wordt gebracht,
gebracht, hoe
hoe hij
hij
op
zich
zich tegenover
tegenover deze
deze lyriek
lyriek van
van nanatuurvolken
te stellen
tuurvolken te
stellen heeft.
heeft. Daartoe
Daartoe
geeft
geeft de
de inleider
inleider een
een korte
korte schets
schets
van de
de geschiedenis
geschiedenis der
dervolkenkunde,
volkenkunde,
gevolgd van een
gevolgd
een korte
korte uiteenzetting
uiteenzetting
van
van de
de dichtkunst
dichtkunst der
derprimitieven.
primitieven.
Edoch, er
er valt
valt niet
Edoch,
niet veel
veel te
teprijzen
prijzen
in deze korte
korte schets
schetsder
dervolkenkunde;
volkenkunde;
zij is
is zo
zo summier,
summier, dat
dat sommige
sommige uituitzij
spraken nog ternauwernood
ternauwernood juist
juist zijn
zijn
te noemen;
noemen; erger zijn echter
echter sommige
sommige
kleinerende en
en onjuiste
kleinerende
onjuiste uitspraken
uitspraken
over missionarissen
over
missionarissen en
en missionering.
missionering.
Deze subjectieve
subjectieve meningen
meningen horen
horen niet
niet
thuis in
thuis
in een
een boek,
boek, dat
dat een
een wetenwetenschappelijk air aanneemt.
schappelijk
aanneemt. De
De uiteenuiteen·
zetting, die
die volgt
volgt op
op deze
deze «schets»
«schets» en
en
waarin de
de dichtkunst
dichtkunst der
der primitieven
primitieven
behandeldis,
is, is
is van
behandeld
van beter
beter gehalte.
gehalte.
Kort en duidelijk
Kort
duidelijk worden
worden enige
enige kakarakteristieke eigenschappen
rakteristieke
eigenschappen belicht,
belicht,
waarop
liederen zelve
zelve volgen,
volgen,
waarop de
de liederen
geïllustreerd
Mej. Olivier,
Olivier, die in
in
geillustreerd door Mej.
haar
juiste sfeer
sfeer
haar tekeningen
tekeningen toont de juiste
dezer ongekunstelde
ongekunstelde zangen zeer zuidezer
zuiver te
te hebben
hebben aangevoeld.
aangevoeld. Over
Over deze
deze
liederen, niets dan
verzameling liederen,
dan lof.
lof. Er
Er
bevinden zich
zich zeer mooie
bevinden
mooie gedichten
gedichten
onder. Om
Om deze
onder.
deze liederenschat
liederenschat is de
de
bundel het aanschaffen
bundel
aanschaffen dubbel
dubbel waard.
waard.
J. Heesterbeek
J.

John
SHERIDON, De
School in
John D.
D. SHERIDON,
De School
Paradise Alley.
het Engels
Paradise
Alley. Uit het
Engels
door F. van
bewerkt door
van Oldenburg
Oldenburg
Ermke. -- Thymfonds,
Ermke.
Thymfonds, Den
Den
Haag, 233 blz.
Haag,
blz.
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Een aardig Iers verhaal over een
schoolmeester in een achterbuurt van
Dublin. Ierse mensen en Iers leven
zijn nooit saai of vervelend, maar
altijd vol fantazie en humor. De ver-

taling of bewerking is uitstekend ;
het Engelse Father was beter niet
door Pater vertaald.

J.v.H.

KUNST EN CULTUUR
Prof. Edgar DE BRUYNE, Etudes
d'esthétique médiévale, III Le
Øe siècle. — De Tempel,
Brugge, 1947, X-400 blz., Fr. 500.

J. TIELROOY, Ernest Renan. Een
groot Humanist. Zijn Leven en
Werken. — Querido, Amsterdam,
1948, 179 blz.

Samen met de twee vorige delen
-- I. De Boèce d Jean Scot Erigêne en
II. L'époque romane -- vormt dit
boek een groots opgevatte geschiedkundig-philosophische studie over de
aesthetiek der middeleeuwen. Aan
wie mocht denken dat de aesthetiek,
als wijsgerige studie van het mysterieuze verschijnsel der schoonheidservaring, een vinding is der
laatste tijden, brengt dit meesterlijke werk een waarlijk overstelpende
verrassing. Vanaf Boëthius tot Duns
Scotus wordt ons hier met vaste
hand de 800-jarige ontwikkeling geschetst van deze vaak naïeve en
phantastische, maar ook vaak diepmenselijke en philosophisch-rijke,
steeds interessante en niet zelden
passionerende aesthetische bezinning.
Het derde deel is gewijd aan de
aesthetiek van Bernardus, Willem
van Auvergne, Alexander van Hales, Robert de Grosseteste, Albertus
de Grote, Bonaventura, Thomas van
Aquino en Duns Scotus, en stelt
door de gebonden evolutie harer
voorgeschiedenis de tevens eenvoudige en geniale synthese van S. Thomas, op een schitterende wijze in
volle licht.
Ofschoon geenszins vulgariserend
werden deze « Etudes » — die eigenlijk een echte « Historie » zijn —
toch zo opgevat en geschreven, dat
ze ook voor niet-specialisten zeer
toegankelijk zijn : een rijke overvloed van teksten uit middeleeuwse
dicht- en prozawerken illustreert
doorlopend de uiteenzetting, zodat
hierdoor de systematische bezinning
steeds in nauw verband wordt gesteld
met de concrete aesthetische en artistieke beleving en verder met den
gansen geest der respectieve tijdperken.
L. Vander Kerken

Het leven van een groot Humanist
te schrijven is een kolfje naar de
hand van J. Tielrooy. Hij verstaat
het vak en schreef voor dezen reeds
meerdere soortgelijke werkjes. Een
man als Renan zal ieder zien en beoordelen naargelang van eigen standpunt, en de standpunten van Renan
en Tielrooy liggen niet zo heel ver
uiteen. Zo rijst uit deze biografie
het beeld op van een ideaal geleerde
en humanist. Wel hadden wij gaarne
gezien, dat er ook gewezen werd op
het verschil tussen Renan's naïf geloof in de heilbrengende wetenschap
van toen en het verminderde vertrouwen in diezelfde wetenschap, dat onze
eeuw kenmerkt. Ook doet het vreemd
aan Tielrooy unverfroren te zien
neerschrijven, dat de historische
bronnen van het Christendom, de
Evangeliën, de Handelingen der
Apostelen en de brieven van Paulus,
zo goed als alle historische waarde
missen voor de tegenwoordige historici, terwijl eer het omgekeerde het
geval is en zij aan historisch gezag
sinds Renan cum suis gewonnen hebben. Een Amsterdams professor
moest beter weten. Wegens de vele
misleidende oordelen en uitspraken
in dit werkje blijve het gereserveerd
voor lezers, die er geestelijk tegen
opgewassen zijn.
J.v.H.
Max J. FRIEDLAENDER, Von Kunst
und Kennerschaft. -- Bruno
Cassirer und Emil Oprecht, Oxford-Ziirich, 1946, 261 blz.
Aan geen enkel kunsthistoricus
heeft de kennis van onze oude Nederlandse schilders zoveel te danken als aan Max Friedlander. Dit
nieuwe boek van hem kunnen wij
als het ware zijn geestelijk testament noemen. Hij opent ons de schat
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J. B. Van den BRUEL, De mens in
de productie, Industriële en
maatschappelijke verhoudingen
in de onderneming. — Economische Bibliotheek, Standaardboekhandel Antwerpen, 1948, 358
blz. ing. Fr. 200, geb. Fr. 250.

nemer moet in acht genomen worden
opdat hij, in en door zijne dagelijkse
taak, niet naar ziel en naar lichaam
verminderd en bedorven maar integendeel veredeld wordt.
K. du Bois

Wat moet de sociale dienst in de
onderneming, vooral in de grote onderneming zijn en hoe moet hij ingericht worden en werken ? De
schrijfster zet het hier uiteen na
jaren ervaring en studie. In haar
critisch onderzoek naar de plaats
die deze dienst in de onderneming
moet innemen en naar zijn eigen
taak, neemt ze scherp positie en
klaagt zij de verwarde en meermalen
averrechtse opvattingen aan die, ofwel aan de sociale dienst een veel te
enge en daarom geheel ondergeschikte rol toekennen, ofwel hem van zijn
waar doel afleiden om hem te maken
tot het werktuig van paternalisme.
De sociale dienst moet zijn : « het
orgaan, het middel, waarvan de werkgever zich bedient om zijn verplichtingen tegenover zijn medewerkers
na te komen. Daarom kan de sociale
dienst alleen taken te vervullen hebben, welke uit eigen rechten en
plichten van den werkgever voortvloeien. »
Hieruit volgt verder dat de zogenaamde « personeelsdienst » met de
sociale dienst moet vereenzelvigd
worden. Eenieder zal met belangstelling kennis nemen van het betoog
dat de stelling van de schrijfster
staaft. Moge het bewustzijn verlevendigen dat altijd in den werknemer de mens moet in acht genomen worden en ontzien worden. Op
dit meer polemisch deel volgt een
gedetailleerde beschrijving van al
hetgeen de sociale dienst moet verwezenlijken. Die beschrijving neemt
ruim ene helft in van het gehele boek
en is vooral voor de werkgevers en
de maatschappelijke assistenten bedoeld. Anderen zullen het doorlopen
en blijven staan bij een of andere bijzonderheid — b.v. het aanwerven
van het personeel, het voorkomen
van de arbeidsongevallen, de taak
van den arts — die hun duidelijker
laat inzien hoe de mens in den werk-

Drs Th. J. PLATENBURG, Nationaal
Landbouwbeleid. Ingeleid door
Ir. Staf, Directeur-Generaal van
Landbouw. Uitgave van de K.
N. B. T. B. Raamweg 28, s'Gravenhage, 400 blz.
De schrijver meent, dat het landbouwprobleem in breder verband gezien moet worden. Hij bestudeert
eerst de boerenstand als cultuurfactor. Onder het hoofd van de landbouw
als economische factor worden ook
de vraagstukken van arbeidsvoorziening, arbeidsbemiddeling, cooperatie en annexatie behandelt. En eindelijk vraagt hij zich af wat er met
de restbevolking van het platteland
moet gebeuren, als de landbouw moet
beschouwd worden als een gesloten
bedrijf. Ik zou liever gehad hebben
als hij hier resoluut het standpunt
ingenomen had, dat het meeste met
de werkelijkheid overeenkomt. De
bevolking, die zich aan den landbouw
wijdt, is sinds eeuwen relatief dalende en met de voortschrijdende mechanisatie, zal dat proces zich verder voortzetten. Er zullen altijd minder mensen nodig zijn om de nodige
levensmiddelen op te brengen : de
landbouwbevolking zal blijven dalen.
Bovendien zit er veel waars in de
bewering der communisten, dat ook
het verschil tussen landbouwarbeid
en industriearbeid, zoals ook het
verschil tussen platteland en stad
geringer zal worden. In het algemeen
maakt de schrijver de indruk, dat
hij de landbouweconomie een beetje
verwaarloost om aan de landbouwsociologie haar volle pond te geven.
Zou hij zich meer en intenser met
economische aangelegenheden hebben
beziggehouden (waar blijft het
vraagstuk van de grond en pachtprijzen), dan zou waarschijnlijk zijn
sociologie ook minder idyllisch geworden zijn.
P. d. B.
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Francis HACKETT, Hendrik VØ.
-- De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 592 blz.
In katholieke handboeken van geschiedenis wordt er gemakkelijk een
loopje genomen met « den Engelschen Blauwbaard » Hendrik VIII.
Is hij niet de man geweest, die omwille van een vrouw Engeland losscheurde van Rome en de Anglikaanse
Kerk oprichtte met den Koning als
opperhoofd ? De grote verdienste van
deze spannend geschreven en toch
niet « geromanceerde » biographie is
wel, dat de auteur dezen Koning als
een mens afschildert, die zich
« menschlich allzu menschlich » voordeed. Ofschoon de schrijver op handige wijze de hele politiek van Hendrik VIII in zijn verhaal verwerkt en
ze zelfs als doorslaggevend voorstelt
bij verscheidene der zes opeenvolgende huwelijken, toch gaat de volle
aandacht naar die zes vrouwen.
Trouwens de namen der zes « uitverkorenen » zijn de titels der hoofdstukken.
In deze objectief geschreven en
waardevolle biographie moeten wij
toch een voorbehoud maken voor sommige uitspraken, als bijvoorbeeld
deze : « Het was niet zoozeer de
heiligheid en de onverbreekbaarheid
der huwelijksbanden, die Clemens
(VII) wilde hooghouden... Het Pausdom had dozijnen huwelijken ontbonden... Niet aan beginselen was
dit tijdperk onderworpen, doch aan
staatsnoodzaak » (blz. 285) . Het is
wel waar, dat de Paus, grotendeels
om politieke redenen, met zijn antwoord meer dan wenselijk was, heeft
gedraald, maar dat de pauselijke beslissing zelf door staatsnoodzaak
werd ingegeven is nooit bewezen,
evenmin als het ontbinden van enig
geldig en voltrokken huwelijk.
M. Dierickx
L. J. ROGIER, Geschiedenis van het

Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw.
Derde Deel (Supplement) . Urbi et Orbi, Amsterdam, 1947,
79 blz. en 3 kaarten, Fl. 5,90.
Over de twee dikke banden van dit
standaardwerk, die den auteur een

« doctoraat honoris causa » en een
professoraat aan de katholieke universiteit te Nijmegen bezorgden,
schreven wij een uitvoerige en lovende kroniek in « Streven » (XIV. 8,
Mei 1947, pp. 721-729) . Wij zijn gelukkig te kunnen aankondigen, dat
het register met de kaarten, in een
afzonderlijk derde deeltje uitgegeven,
eindelijk ook verschenen zijn.
M. Dierickx
H. C. G. J. van der MANDERE,

Het 12-jarig Bestand en de Vrede van Munster. -- N. V. Born,
Assen, 1947, geb. f. 3.90.
Naar aanleiding van het feit, dat
drie eeuwen geleden, op 30 Januari,
de onafhankelijkheid van ons land
door Spanje werd erkend, is dit werk
geschreven. Vooraf gaat een uitvoerige behandeling van de wijze, waarop in 1609 het Bestand werd gesloten. Met grote nauwkeurigheid
worden de moeilijkheden, die zich
bij de onderhandelingen voordeden,
uiteengezet, de tussenkomst van
Frankrijk bij het Bestand en de tegenwerking van hetzelfde land bij
de Vrede. Het verzet tegen de vrede
van Zeeland en Utrecht wordt verklaard, terwijl tenslotte de bepalingen uitvoerig worden besproken. De
laatste passus (blz. 173) : « De dertigjarige oorlog door Keizer en Paus
begonnen, om het wereldlijk en geestelijk overwicht over de afzonderlijke Staten te behouden, eindigde
met beider totale nederlaag : de
Paus protesteerde, maar niemand
luisterde naar hem », vinden we minder gelukkig. Want de keizer is tot
de oorlog gedwongen door de opstand in Boheme. De Paus heeft geen
oorlog gevoerd, hoogstens, en terecht,
geldelijke bijstand verleend, althans
in de aanvang. Dat hij protesteerde
tegen de vrede had zijn oorzaak in
het willekeurig beschikken over kerkelijke goederen, waarvoor het zijn
plicht was op te komen. Zijn vertegenwoordiger Fabius Chigi, te
Munster heeft zijn best gedaan de
vrede te bevorderen, al is hij er niet
in geslaagd een rechtvaardige vrede
te verkrijgen.

K. J. D.
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H. Ch. G. J. van der MANDERE,
Dertig Jaar Wereldstrijd (19141945) . -- N. V. Born, Assen,
1947, 668 pp., geb. f. 16.75.

Reeds in 1945 heeft van der Mandere in het licht gegeven « Kleine
Geschiedenis van den Grooten Oorlog », een uitstekend overzicht van
de tweede wereldoorlog. In bovengenoemd werk van bijna 700 bladz.
heeft dezelfde schrijver dit verhaal
aangevuld met wat er de eerste wereldoorlog inbegrepen vanaf 1914 aan
voorafging. De schrijver is uitstekend in zijn stof ingewerkt. Hij
heeft niet verzuimd de onthullingen
te benutten, die tot nog toe, ook over
de pas verlopen jaren zijn verschenen. In dit boek worden veel ongeweten en half-bekende feiten, episoden en bizonderheden vooral van de
periode 1939 - 1945 meegedeeld, die
men elders vergeefs zal zoeken. Wie
een helder begrip wil krijgen van de
gebeurtenissen, die zich vooral tijdens de tweede wereldoorlog hebben
afgespeeld, zal met spanning de ontwikkeling volgen van het gekonkel,
de grootheidswaanzin, de trouweloosheid en de onderlinge achterdocht der as-mogendheden. Vele illustraties verhogen nog de aantrekkelijkheid van dit vlot geschreven
werk. Tegen het eerste hoofdstuk
hebben we het bezwaar, dat het veel
te ver teruggrijpt, nl. de tijd van
Karel V. Met evenveel recht zou het
met de Volksverhuizing of nog vroeger kunnen beginnen. Bovendien leidt
de beknoptheid, waarin ruim vieren-halve eeuw in 36 blz. worden samengeperst, tot onnauwkeurigheid.
Het « grand dessein » wordt zonder
meer aan Hendrik IV in de schoenen
geschoven. De parallel tussen Lodewijk XIV en Hitler is verrassend
door haar nieuwheid, doch minder
aannemelijk dan die, welke tussen
Napoleon en Hitler zou kunnen getrokken worden. Dat Willem III met
instemming van Paus Innocentius
XI zijn schoonvader, Jacob II, van
de troon verjoeg, is een bewering van
Ranke en Brosch, die echter allang
afdoende door Pastor is weerlegd.
Dat de Franse Revolutie de traditie
van Lodewijk navolgde is evenmin
een « zonderling reflex » als dat
Stalin zich een navolger van Petrus

de Grote toont. Overigens kunnen
we dit boek, al is het wat duur, sterk
aanbevelen.
K. J. D.

Kanunnik J. E. JANSEN O. Praem.,
Turnhout en de Kempen in het
raam der vaderlandsche en Kerkelijke geschiedenis. — Turnhout, Brepols, 1946, 400 p., kunstlederband, Fr. 450.
Met warme bewondering en liefde
en met grote kennis van zaken geschreven wil dit boek, waaraan de
prachtige stempelband, de keurig
aangebrachte titel met tekening, de
talrijke en zo verscheiden illustraties
en de aangename letter een haast
monumentaal karakter verlenen, «een
heemkundige synthesis geven, een algemeen beeld van Turnhout in het
kader der Kempen, verruimd door
een blik op land- en kerkgeschiedenis » (Voorrede) . Naast de politieke gebeurtenissen, door den auteur
reeds in een vroegere studie uitvoerig
behandeld, beslaan de sociale, economische, culturele, folkloristische en
godsdienstige factoren nu een aanzienlijke plaats in de uiteenzetting,
die jammer genoeg door slordigheden
in taal en voorstelling ontsierd wordt.
Ofschoon eerst en vooral van localen aard blijft het werk toch ook
voor een ruimeren lezerskring genietbaar en bevat het voor deskundigen
menig interessant detail.
J. Andriessen
A. van DIJK O. F. M., Cornelius Musins, een Delftse martelaar van
1572. --- Utrecht-Brussel, Het
Spectrum, 1947. Serie Batavia
sacra, 71 pp., f. 2.85.
Een helder overzicht van de gebeurtenissen van de laatste dagen
van deze Nederlandse martelaar. De
hoofdconclusie van de schr. is - en
door juiste bestudering van de verschillende bronnen maakt hij hiermede een eind aan een lang dispuut
-- dat deze misdaad niet alleen niet
met medeweten, maar zelfs met een
latere afkeuring van Willem van
Oranje gebeurd is.
P. G.
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J. FRANCINO, Kruisheer, Geschiedenis van de orde der kruisheren.
--- Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1948, (Batavia Sacra Reeks),
102 blz., geb. f. 3.75.
Een overzicht over de geschiedenis
van deze echt Nederlandse orde bezaten wij nog niet. Vandaar dat wij
P. Francino alvast dankbaar kunnen
zijn voor deze eerste schets. Moge
ze uitgroeien tot een lijvig boek,
waarin naast de uiterlijke kloostergeschiedenis ook de spiritualiteit van
de orde en haar geestelijke invloed
haar plaats vindt.
P. G.
Dr W. PRICK, Bisschop Neils, vriend
van Brabants katholieken 1736-
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1798. -- Het Spectrum, UtrechtBrussel, 1948, (Batavia Sacra
Reeks) , 108 blz., geb. f. 3.50.
In dit deeltje van de reeks Batavia
Sacra wordt de persoon en de betekenis van de laatste Bisschop van
Antwerpen behandeld. Zijn bisschopsleven is één strijd geweest, eerst tegen Jozef II, daarna tegen de invallende Fransen. Maar ook veel opbouwend werk heeft hij gedaan op
godsdienstig en sociaal gebied en als
vriend der verdrukte hollandse katholieken. Enigszins te betreuren is
het, dat de held van dit boekje pas
in het derde bedrijf -- vanaf blz. 47
--y optreedt.
P. G.

VARIA
Kramers' Frans Woordenboek. FransNederlands, Nederlands- Frans.
Bewerkt door Dr F. P. H. Prick
van Wely, 18e dr. - van Goor,
s'Gravenhage-Batavia, 1948, 1244
pp.
Dit uitstekende woordeboek is wederom bijgewerkt met gegevens uit
de laatste jaren. Geheel nieuw is
echter de lijst van onregelmatige en
sterke werkwoorden in het Nederlands, iets dat zeker in Noord-, maar
vooral in Zuid-Nederland zal worden
geapprecieerd.
De uitgave is uitstekend verzorgd
wat druk , papier en inbinden betreft,
zodat men dit woordenboek niet enkel voor zijn studiejaren aanschaft,
maar voor heel zijn leven.
Ch. N.
,

Kramers' Spaans Woordenboek.
Spaans-Nederlands, NederlandsSpaans. le druk, 625 pp. 1948,
f. 7.90 bij denzelfden uitgever,
is een nieuwe gast in de serie van
Kramers' handwoordenboeken.
De omvang is echter kleiner, en
hoewel wetenschappelijk geheel verantwoord - het is een uittreksel uit
het grote handwoordenboek van van
Dam -- heeft het niet die standing
van zijn collega's uit de serie. Het
grote voordeel van deze uitgave is
echter, dat het in een door vele lief-

hebbers van het Spaans gevoelde
lacune voorziet. Een normaal voor
dagelijks gebruik bestemd Spaans
woordenboek bezaten wij nog niet.
De uitgave werd verzorgd door H. C.
Barrau. Voor het steeds groeiend getal van beoefenaars van het Spaans
wijzen wij nog op de volgende uitgaven van van Goor :
D. W. A. van der KEMP, Spaanse
spraakkunst voor de handei,
1947, 3 e druk, 146 pp. ; en de 2e
druk van het handige leerboek:
Dr Francois LOUIS, Se habla espanol, Practisch leerboek voor
de Spaanse taal. Conversatie en
Spraakkunst, 1947, 163 pp. ; tenslotte op :
Paula COELLO,, La Espafia de hoy,
Spaans leesboek voor beginners,
1947, 103 pp.
Ch. N.
CORNELIS WINKLER, Herinneringen. 1855-1941. Autobiografie.
- Van Loghum Slaterus' Uitg.
Mij, Arnhem, 1947, geb. f. 5.75.
Elke medicus van de huidige generatie heeft heel veel over Winkler
gehoord ; vooral zij, die in Amsterdam of Utrecht studeerden vonden
daar nog de geest en de invloed van
Winkler. Want in afwisselend Pro_
fessoraat heeft hij daar in een 40jarige arbeidstijd de neurologie (en
de psychiatrie) , in 1885 nog een zeer
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jonge wetenschap, opgebouwd. Als
bijna onnavolgbaar-onvermoeid werker heeft hij talloos velen de weg gewezen tot nader onderzoek van de
hersenanatomie e.d. Deze Herinneringen, door hemzelf tijdens zijn emeritaat geschreven, en beginnend in zijn
vroege jeugd, geven hiervan, en van
zijn eigen vorming, een sober relaas,
onopgesmukt en toch rijk. Rijk niet
het minst door de vele tientallen persoonlijke herinneringen aan allerlei
geleerden van zijn tijd, die hij alle
door en door kende ! De medicus, die
ook maar iets voelt voor historie en
wetenschap zal door deze Herinneringen geboeid worden als door een
roman ; het contact van Winkler met
Lombroso, Von Monakov, Pawlov en
vele anderen doet al die personen leven ; bovendien doet zijn eerlijke
critiek, o.a. op Freud, weldadig aan.
C. R. Zijerveld arts.
Dr A. C. J. de VRANKRIJKER.
Naerdincklant, Gooische studies
over : Koptienden, boekweit en
bijen, kerken en klooster, weversheiligen. -- de Kern, Den Haag,
1947, 179 blz. geb. f. 6.50.
Het land van Naarden, of het Gooi,
is al eerder het onderwerp geweest
van studies van Prof. Enklaar en Dr
de Vrankrijker. Men verwachtte toen
niet, dat al betrekkelijk gauw een
aanvullende studie het licht zou zien,
daar de stof vrijwel uitgeput was.
Onder de oorlog is echter onverwacht het koptienden archief opgedoken. Het is vlot geschreven en bevat veel wetenswaardigs voor de belangstellende in geschiedenis en
heemkunde. Talrijke foto's, vignetten
en een kaart verhogen de waarde van
het werk.

C. Kock
Het Amsterdamse bos, van cultuursteppe tot bospark. Samengesteld
door de Ned. Natuurhist. Vereniging, afd. Amsterdam en de
Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie, distr. Amsterdam, met
een voorwoord door Burgemeester Mr . A. G. d'Ailly. ---- Breughel. Amsterdam, 172 blz., 1947,
geb. f. 4.40.
Ten tijde van werkloosheid

be-

gonnen, beantwoordt het Amsterdamse bos toch aan een zeer grote
behoefte, immers geheel Nederland,
maar zeker de omgeving van Amsterdam is zeer arm aan recreatiegrond en natuurschoon. Het bosplan
wil nu bewijzen dat het ook anders
kan. Het wil tevens de stadsmensen
weer dichter bij de natuur brengen
en hen opvoeden tot natuurgenieters
en allereerst hen leren de natuur, de
bomen en de vogels te respecteren.
Dit boek dat onder de algemene leiding van D. de Jonge is samengesteld, wil een handleiding zijn bij de
kennismaking van dit bosplan. De
redacteur is er in geslaagd de bedoeling van de bosplangedachte duidelijk uiteen te zetten, terwijl een krans
van medewerkers op dit gebied van
flora en fauna, het boek tot een gids
voor de natuurliefhebbers maken.
Keurige foto's en tekeningen verluchten het boek. Een kaart geeft
algemene trekken van het bos en
zijn omgeving.
C. Kock
F. M. GESCHER, Naar de uiteinden
der aarde, per slede en door de
lucht. Een halve eeuw Pool-ontdekkingen. — Dekker en van de
Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1947,
332 blz., geb. f. 8.90.
De schrijver heeft reeds meerdere
boeken voor de aardrijkskunde geschreven en ook het onderhavige werk
getuigt van de vakman, die zijn gegevens op de juiste wijze weet te
schiften en rangschikken. Een boek,
dat een overzicht geeft van de onderzoekingsreizen naar de beide polen, was in Nederland nog niet verschenen en bijzonder worden hier
naar voren gebracht het Nederlandse
aandeel in de ontdekking door de
tochten van Heemskerk en Barends
tot die van Sjef van Dongen. Ook de
walvisvangst in de zeeën van het
hoge Noorden en Zuiden, heeft de
voordelen ondervonden van het openleggen van de «uiteinden der aarde».
De schrijver weet heel goed de
spanning in de verhalen tot zijn recht
te doen komen en ook het foto-materiaal maken het tot een boek dat
op onze jongensbibliotheken uitstekend op zijn plaats is.
C. Kock
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Aan onze Iezera
In dit nummer verschijnt voor het eerst een "KRONIEK".
De bedoeling hiervan is niet een aaneengesloten overzicht
te geven van het geestesleven der afgelopen maand, zoals
het Politiek Overzicht dit doet op het gebied der staatkundige verwikkelingen. De Kroniek tracht veeleer enige
grepen te doen, enige belangrijke gebeurtenissen of momenten vast te leggen niet zoals de krant of het weekblad dit doen, maar in wij der perspectief, in hun samenhang met de geestesstromingen, of als typering ervan ;
zij biedt ook de soms gewenste gelegenheid tot evt. discussie, het releveren van een bepaald boek, het bespreken
van film en toneel.
Deze rubriek is geen nieuwigheid. Zij neemt de lijn op
van de laatste jaargangen van STUDIEN, in de tijd dat
Pater de Jonghe hoofdredacteur was, voordat het als
eerste tijdschrift. door de Duitsers verboden werd. En ook
de lijn van STREVEN in haar kronieken over tijdschriften, film en toneel.
Zo hopen wij meer de onmiddellijke actualiteit in ons
tijdschrift te betrekken, zonder het karakter van " tijdschrift " geweld aan te doen of ons te begeven op het
gebied der kranten-journalistiek.
Van verschillende zij den kwam het verzoek om een INHOUDSOPGAVE over het eerste deel dezer jaargang,
lopend van 1 October tot en met 1 April. Een uitgebreide
inhoudsopgave over de zes eerste nummers zal bij het
volgend nummer worden ingesloten. Hierin zal ook veivat zijn een alphabetische lijst van alle boeken, die besproken werden in dit eerste half jaar, met een verwijzing
naar de bladzijde waar de bespreking geplaatst werd.
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Onder het merk « Spieghel historiael » worden ons
hier twee zeer verdienstelijke werkjes aangeboden
welke, als eerste contact met de behandelde figuren,
werkelijk geslaagd zijn.
Het eerste biedt een overzicht van wat tot op hede n
kon ontdekt worden over de aantrekkelijke franciskaanse missionarisfiguur uit de middeleeuwen. Het
wonder reisverhaal van de ondernemende, nuchtere
en heilige apostel uit ons volk, met liefde en helderheid in deze korte bladzijden geschetst, zal bezieling
en rechtmatige fierheid wekken.
In het tweede boek wordt bondig het leven geschetst
van onze grote vorst. Wie deze ernstige, rustige en
zeer objectieve levensbeschrijving van onze tweede
koning dloorleest, heeft niet alleen een grote figuur
te meer voor ogen, maar ondergaat ook de levensles
waar durf, verantwoordelijkheid en zin voor soliede
grootheid de grondslagen van zijn.
Een niet geringe verdienste van beide werkjes is dat
ze, ondanks hun bondigheid, een heldere, overzichtelijke en boeiende kijk" geven op mensen met wie de
kennismaking slechts verrijkend en veredelend kan
zijn.
« Contact », Dec. '47.

« DE KINKHOREN »
DESCLEE DE BROUWER & CIE.
Houtkaai, 22
BRUGGE.
Afdeling Verkoop

.

« SPIEGHEL HISTORIAEL ».

Formaat : 12 x 18,5.
C. De MUELENAERE

LEOPOLD II
72 blz. — 22 fr.

JORIS VLAMYNCK

WILLEM VAN. ROEBROEK
52 blz. — 22 fr.

Naast de historische reeks « Heiligen van onze
Stam », geeft « De Kinkhoren » nu een nieuwe serie
« Spieghe1 historiael » uit. Zij omvat korte monographieën over vooraanstaande figuren uit onze geschiedenis, vlot geschreven en keurig uitgegeven
onder fris-groene omslag.
In zijn « Leopold II » slaagt C. de Muelenaere er in,
een waarlijk groots beeld te scheppen van den tweeden Koning van België : zijn bedrijvigheid ten : overstaan van de politieke partijen, het militair probleem
en de urbanisatie, en vooral zijn geniaal beleid, dat
België een der rijkste hedendaagse koloniën schonk,
moeten eerbied en ontzag afdwingen:
P. • Joris Vlamynck schenkt ons een sober maar opwekkend verhaal over Willem van Roebroek. Niet
op last van Lodewijk IX, den Fransen Koning, --zoals men doorgaans beweert -- maar uit geloofs=
ijver ondernam de Vlaamse Minderbroeder de meer
dan twee jaar lange reis (1253-1255) naar den groten Khan te Karakoroem in Mongolië, en bracht over
die verafgelegen streek en over het sprookje van een
christenheid in het hart van Azië betrouwbare berichten.
Wij hopen, dat « Spieghel historiael » ons een hele
reeks van deze prettige, korte biographieën zal bezorgen.
M. Dierickx S. J., « Streven », April 1948.
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Hei kommunistisch Manifest
door F. De RAEDEMAEKER S.J.

I. -- DE WORDING

Toen Karl Marx met de hulp van zijn vriend Friedrich Engels
nu honderd jaar geleden het « Manifest der kommunistischen
Partei » opstelde, was hij nog geen dertig jaar oud. Maar reeds
had zijn ideologie en niet minder zijn karakter de vaste vormen
aangenomen, welke den machtigen invloed van dit weinig omvangrijk document enigszins verklaren.
Hoe vroeg ook de jonge Marx zijn levensvisie had gewonnen,
toch had hij reeds verschillende invloeden ondergaan vooral van
Hegel, Feuerbach en de Franse socialisten. Maar alhoewel deze
invloeden in geheel zijn later litterair werk en in zijn revolutionnaire actie beide zeer nauw verbonden hun sporen hebben achtergelaten, toch is hij geen epigoon geweest. Hij oefende
een scherpe kritiek uit op zijn voorgangers en behield van hun
systemen, denkwijzen en terminologie alleen datgene, wat bij zijn
zeer persoonlijke visie paste.
Van Hegel bewaarde de jonge Marx de gedachte, dat de realiteit
(Hegel noemde haar Idee, Logos, Geest) niet een statisch, maar
een dynamisch en zelfs revolutionnair karakter heeft. Niets heeft
blijvende, definitieve waarde. Alles is slechts een moment in een
ontwikkeling, welke verloopt in een ternair rhythme van thesis,
antithesis en synthesis. Het eerste moment of de thesis is labiel
en poneert zijn eigen tegenstelling, waarmee het zich echter in
een hoger, samenvattend moment verzoent. Deze synthesis wordt
op haar beurt de thesis voor een nieuwe antithesis, en zo wordt
de immanente ontwikkeling van de realiteit steeds verder gedreven. Hegel meende, dat deze dialectische evolutie van de Idee in
zijn eigen philosophie haar einddoel had bereikt en dat deze volmaakt tot zichzelf teruggekeerde en bewuste Idee belichaamd werd
in de instellingen van den Pruisischen Staat. Marx zal er zich
steeds op beroemen, dat hij de hegeliaanse dialectiek heeft gered,
door haar uit den legen hemel der Idee naar de realiteit van de
economie te verplaatsen, en haar einddoel van den Pruisischen
Staat naar de klassenloze maatschappij te verleggen. Tien jaar
vóór zijn dood, in het voorwoord van de tweede uitgave van Das
Kapital (1873) erkent hij nog steeds, aan den groten idealisti-
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schen denker schatplichtig te zijn. « De mystificatie, schrijft hij,
die de dialectiek in Hegels handen ondergaat, verhindert geenszins, dat hij de algemene bewegingsvormen voor het eerst op
een alomvattende en bewuste manier heeft uiteengezet » 1.
Toen hij, na zijn hegeliaanse studiën te Berlijn, in 1842, als
redacteur aan de linkse, burgerlijk-revolutionnaire Rijnse Courant werkzaam was, viel zijn aandacht op Das Wesen des Christentums van Ludwig Feuerbach. Hier vond Marx een kritiek van
den godsdienst en een aards humanisme, die voor hem steeds
van grote betekenis zullen blijven. Hij was van mening, dat er
geen afdoende kritiek van de sociaal-economische ontwikkeling
mogelijk is, tenzij eerst een kritiek van den godsdienst voorafgaat, en deze was nu definitief geleverd door Feuerbach's theorie
van de « alienatie ». « Voor Duitsland », schreef hij in 1844, « is
de kritiek van den godsdienst in wezen voltrokken. En deze kritiek is een voorwaarde voor alle kritiek » 2 . De erkenning, dat
de. Godsidee een loutere illusie is, een gefingeerd Subject, waarin
de mens al de hoedanigheden van zijn soort projecteert, met één
woord, het atheïsme van Feuerbach is een wezenlijk moment in
de marxistische ideologie. Om tot het marxisme te komen, zei
Engels, moet men noodzakelijkerwijze door die « vuurbeek » gaan.
Alleen heeft Feuerbach zijn kritiek niet ver genoeg gedreven. Hij
heeft de zelfvervreemding van den mens tot de godsdienstige illusie beperkt, terwijl zij zich in feite uitstrekt tot de aardse, historische condities, waarin de concrete mens leeft. « De eerste taak
van de wijsbegeerte, die in dienst van de geschiedenis staat, schreef
Marx in 1844, bestaat hierin, dat zij, wanneer eenmaal de heilige
voorstelling van de menselijke zelfvervreemding ontmaskerd is,
diezelfde alienatie in haar profane vormen aan het licht dient te
brengen. De kritiek van den hemel wordt aldus in de kritiek van
de aarde omgezet, de kritiek van den godsdienst in de kritiek van
het recht, de kritiek van de theologie in de kritiek van de
politiek » a.
Het volle jaar dat Marx, uit Pruisen verbannen, te Parijs doorbracht (einde 1843-begin 1845) was beslissend voor zijn intellectuele oriëntatie 4. Daar kwam hij in contact met het Franse
socialisme en meende hij te ontdekken, welke aardse realiteit aan
den grond lag van de menselijke zelfvervreemding en in welke
1. Uitg. Gustay. Kiepenheuer, blz. 46.
2. Marx-Engels, Gesamtausgabe, I. 1, blz. 607.
3. Ibid., blz. 608.
4. Het was ook te Parijs dat Marx met Engels een vriendschap sloot die tot aan zijn dood
zou duren. Engels, de zoon van een fabrikant uit Barmen, twee jaar jonger dan Marx, was
ongeveer tot dezelfde opvattingen gekomen. Zij schreven samen een paar werken van
philosophischen aard, voordat zij samen ook het K. M. opstelden. In het kader van dit
artikel is het niet mogelijk het eigen aandeel van Engels in het K.M. te onderzoeken.
Overigens Engels zelf heeft herhaaldelijk verklaard, dat de kommunistische leer, zoals ze
in het K. M. wordt samengevat, hoofdzakelijk aan het genie van Marx te danken is.
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was de synthese te verwachten, waarin zowel de bourgeoisie als
het proletariaat door de overwinnig van het laatste zouden worden opgeheven en door een klassenloze samenleving worden opgevolgd. De taak van het wetenschappelijk socialisme bestond dus
niet hierin, de broederlijkheid of de gelijkheid te prediken en
op deze idealistische praemissen systemen op te bouwen, of voorbarige modellen van kommunistische samenleving in het leven te
roepen, maar zich a.h.w. te vereenzelvigen met de evolutie van
de geschiedenis, en deze evolutie te bespoedigen, door de dynamische kracht van het proletariaat te versterken, daar het proletariaat, als antithese fataal uit de bourgeoisie voortgekomen,
het actief element is, dat naar de synthese van de kommunistische
samenleving streeft. Het wetenschappelijk kommunisme is niets
anders dan het bewustzijn zelf van de geschiedkundige evolutie ;
het is een giststof, die deze evolutie zo snel mogelijk tot haar
einddoel drijft. Zo had Marx tenslotte te Parijs zijn dynamica
van de geschiedenis ontdekt. De geschiedkundige krachten werden herleid tot de economische productiefactoren en de daarop
gevestigde tegenstellingen van uitbuitende en uitgebuite klassen.
Met deze enkele, eenvoudige elementen bouwde hij de theorie op,
die het historisch materialisme zal worden genoemd. De dialectische methode van Hegel, het atheïstisch humanisme van Feuerbach en de sociale eis van de afschaffing van den privaateigendom van de Franse socialisten heeft hij in een persoonlijke synthese samengevat.
Dat Marx reeds in het bezit was van de grondgedachte van
het historisch materialisme, toen hij in Januari 1845 uit Frankrijk verbannen werd en zich te Brussel vestigde, wordt bevestigd
door Engels in de voorrede op de tweede uitgave van het K. M.
« Toen we elkaar te Brussel weer ontmoetten, schrijft hij, had
Marx reeds zijn materialistische theorie van de geschiedenis in
haar grote lijnen opgebouwd, en wij begonnen onze nieuwe opvattingen in alle bijzonderheden en in de meest verschillende
richtingen te ontwikkelen. »
Te Brussel aangekomen, is Marx in het bezit niet alleen van
een revolutionnair systeem, maar ook van een grenzenloos vertrouwen in de kracht van zijn persoonlijkheid. Zoals wij hem
kennen uit zijn biographieën, uit zijn werken en uit de merkwaardige herinneringen van den Rus Anienkof, die Marx te Brussel in 1847 ontmoette, behoorde hij blijkbaar tot het cholerisch
type. Zijn donkere ogen, zijn autoritaire gelaatstrekken, zijn bruuske gebaren, zijn gebiedende taal getuigden van een onwrikbare
overtuiging en een onverzetteli j ken wil. « Zijn manieren waren
fier », getuigt Anienkof, « met een schakering van misprijzen, en
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ven het platteland. Al deze kenmerken van de moderne sociale
dynamiek worden afgeleid van de mogelijkheid, om, dank zij de
machinale productie, een onbepaalde hoeveelheid koopwaren op
de markt te brengen.
Maar door de dialectiek van het economisch en sociaal leven
zelf ontwikkelt de kapitalistische samenleving in haar eigen
schoot de tegenstelling van de kapitalistische bourgeoisie : het
bezitloze proletariaat. Terwijl de concentratie van de productiemiddelen, van den eigendom, van de politieke macht in de handen van enkele kapitalisten zich steeds verder ontwikkelt, ontstaat en groeit « de klasse van moderne werklieden, die maar
leven voor zover ze werk vinden, en maar werk vinden, voor
zover hun arbeid het kapitaal vergroot ». Het K. M. schetst hier
het akelig beeld van de verarming, de verslaving, de ontmenselijking, de totale ontwaarding van den arbeider in de moderne
industrie. De proletariër wordt beschreven als de zuivere tegenstelling van den kapitaalbezitter. Maar door de noodzakelijke
dialectiek van de geschiedenis speelt de bourgeoisie het proletariaat de wapenen in de hand, waarmee het haar zal verslaan.
Door haar interne dynamiek vergroot de bourgeoisie voortdurend
het aantal proletariërs ; door het steeds neerdrukken van de lonen dwingt zij de arbeiders tot de revolutionnaire associatie ;
door de regelmatig weerkerende crisissen, die het kapitalisme
kenmerken, vermeerdert het aantal werklozen, die moeten gevoed worden door hen die zij zelf moesten voeden ; sommige
idealisten uit de bourgeoisie, zich bewust geworden van de tegenstrijdigheden van hun eigen klasse, lopen naar het kamp der
proletariërs over. Het ogenblik is gekomen, waarop door de afschaffing van den privaateigendom de grote historische revolutie zal aanbreken, en een nieuwe wereld zal geboren worden,
die aan de nieuwe productiekrachten volledig beantwoordt.
De dialectische verhouding tussen de bourgeoisie en het proletariaat wordt bepaald door den strijd om het bezit van de
productiekrachten, van de kapitaalgoederen, en het proletariaat
is de revolutionnaire kracht die het privaatbezit van die goederen, hetwelk aan een vroeger stadium van de productiekrachten
beantwoordde, tot een universeel of collectief bezit zal omvormen.
Dit is de kern van het historisch materialisme ; dit is de bewijsvoering waaruit volgen moet, dat de kommunistische maatschappij in aantocht is, niet omdat ze rechtvaardiger, broederlijker, idealer zou zijn, maar omdat de interne dialectiek van
de geschiedenis het zo wil. Marx heeft het socialisme gezuiverd
van alle « kleinburgerlijke sentimentaliteit » en het op « wetenschappelijke gronden » gevestigd.
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Dikwijls reeds heeft men terecht gewezen op de grove vereenvoudiging en vervlakking in het historisch tafereel, zoals het
door het historisch materialisme wordt opgehangen. De geschiedenis is een uitermate ingewikkeld weefsel van acties en reacties,
waarvan de motieven zowel een nationalen, een ideologischen,
een emotionelen als een economischen inslag vertonen. Heel de
geschiedenis willen verklaren door de ontwikkeling van de productiemiddelen, is de taak van de historiografie ten zeerste vergemakkelijken ; maar met objectieve geschiedschrijving heeft dit
nog maar weinig te maken. Men kan aan het historisch materialisme wel de verdienste toekennen, de aandacht op het economisch motief in de geschiedenis te hebben gevestigd, zonder
daardoor aan de illusie, dat men door de economische dialectiek
alleen de geschiedenis wetenschappelijk verklaart, ook maar de
minste kracht bij te zetten.
Het tweede deel van het K. M. begint met een bepaling van
de rol van de kommunistische partij in de socialistische arbeidersbeweging. Haar aanspraken zijn beslist totalitair. Zij is geen
partij naast de andere socialistische partijen. Zij is de bewustgeworden idee van het proletariaat als historische bewegingskracht ; bij gevolg is zij en zij alleen bevoegd om de socialistische
beweging in haar geheel naar haar doel te leiden.
Na deze stellingname tegenover het socialisme wordt met de
opwerpingen van de bourgeoisie tegen de kommunistische theorie en doelstellingen afgerekend. De burgerlijke schrijvers verwijten aan het kommunisme, dat zijn overwinning het einde zou
betekenen van alles, wat den mens waardevol en heilig is. Het
kommunisme wil de afschaffing van den privaateigendom. Maar
is deze niet de vrucht van den arbeid en de basis van de persoonlijke vrijheid en waardigheid ? Het wil het proletariaat de leiding in handen geven. Maar wat zal er gebeuren met de kultuurverworvenheden, met kunst en wetenschappen, die steeds door
een élite werden voortgebracht ? Het wil den huwelijksband vervangen door de vrije liefde. Maar welke vorm zal dan het gezin
aannemen, dat de kern is van de menselijke samenleving ? Het
predikt het internationalisme en maakt van den proletariër een
vaderlandloze. Maar is liefde tot het vaderland geen onmisbare
drijfveer voor den maatschappelijken vooruitgang ? Tenslotte
verwerpt het elk godsdienstig en zedelijk beginsel, elk ideaal, elk
recht, elke absolute verplichting. Maar wat blijft er dan nog
over van het eigenlijk menselijke in het kommunisme ?
Het antwoord van het K. M. op deze vijf opwerpingen is gebaseerd op eenzelfde tactiek en op dezelfde beginselen. De tactiek
bestaat hierin, alles toe te geven : j a ! het kommunisme wil den
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privaateigendom, de kultuur, het huwelijk, het vaderland, de
godsdienstige en zedelijke idealen vernietigen, om dan de
bo urgeoisie toe te snauwen : omdat het uw eigendom, uwe kultuur, uw huwelijk, uw vaderland, uw godsdienstige en zedelijke
idealen zijn. Wanneer al deze bourgeoisie-uitwassen zijn weggesneden, dan blijft er dit over : de arbeidende, de bevrijde, de
gelukkige mens.
Het K. M. ziet zich verplicht hiervan tenminste enig bewijs te
leveren en aan te tonen, dat, indien men den privaateigendom,
de kultuur, het huwelijk, het vaderland, de godsdienstige en zedelijke waarden vernietigt, men niet noodzakelijkerwijze komt
te staan voor het totale niets.
In dit deel van het K. M. triomfeert de bijtende toon, het
vlijmend sarcasme, het vernietigend misprijzen, waarmee de tegenstander van uit astronomische hoogten wordt verpulverd. Men
herkent hier het autoritair karakter en het cholerisch temperament van Marx. Hij schijnt nochtans zelf in te zien, dat de
opwerpingen, hoe burgerlijk ook, toch van belang zijn ; en wellicht verheft hij dermate zijn toon, omdat hij zich min of meer
bewust is van de zwakheid van zijn antwoord.
Op het punt van den eigendom geeft het K. M. als een eerste
schets van de theorie van de meerwaarde, die Marx later in den
brede in Das Kapital zal ontwikkelen. « In de bourgeois-maatschappij is de levende arbeid slechts een middel, om den opgehoopten arbeid (het kapitaal) te vergroten. In de kommunistische
maatschappij is de opgehoopte arbeid alleen een middel om den
levenden arbeid van den werkman uit te breiden, te verrijken,
aan te wakkeren. » De kapitalen zullen dus blijven bestaan, maar
in wiens bezit ze zullen overgaan wordt hier niet vermeld. Wie
zal er echter voor zorgen dat ze automatisch en restloos zullen
dienen om « den levenden arbeid van den werkman uit te breiden,
te verrijken en aan te wakkeren » ? Er ligt hier een grote denkfout : in de handen van den enkeling is het kapitaal een instrument van uitbuiting van den arbeid ; dus eenmaal aan deze handen ontrukt, zal het geen instrument van uitbuiting meer zijn.
Of zou misschien de Staat, of een bureaucratie, of een bepaalde
groep niet even goed als kapitalistische individuen het kapitaal
kunnen gebruiken voor heel andere doeleinden dan het recht en
het geluk van den werkman ? Het is het fatum van het zgn. wetenschappelijk socialisme, blind te zijn voor het feit, dat het
gebruik van de dingen, ook van het kapitaal een zedelijk probleem
is, en dat, aan wie men het kapitaal ook toevertrouwt, er steeds
mogelijkheid en gevaar bestaat, dat het tegen zijn natuurlijke
bestemming, nl. het algemeen welzijn, zal worden misbruikt.
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Is de arbeider eenmaal bevrijd van de « alienatie : van het
bourgeois-kapitalisme, zo vervolgt het K. M., dan . zal hij vanzelf
deel hebben aan de kultuur, die nu het voorrecht is van een kleine
minderheid van bezitters. Iedereen zal kunnen delen in de genoegens van wetenschappelijke kennis en kunstgenot. Dit is natuurlijk een lofwaardig doel, maar hoe zal het beter, sneller en
zekerder worden verwezenlijkt, indien het kapitaal in de handen van den Staat b.v., dit wil zeggen van een groep regeerders
zal overgaan ? Zullen er dan geen bepaalde kategorieën van mensen om politieke of andere redenen uit het kultuurleven worden
uitgesloten ? En zal de ware kultuur van een volk in haar geheel
en op langen termijn gewaarborgd. zijn ?
Wat het huwelijk betreft, dat wordt zo ruw en grof behandeld,
dat er van eigenlijke argumentatie geen sprake meer is. Dat het
monogame huwelijk essentieel en uitsluitend aan het kapitalistisch
stelsel verbonden is, is onbegrijpelijk, tenzij men met het K. M.
aanvaardt, dat het als enig doel heeft, door erfenisrecht de kapitalen in bourgeois-handen te bewaren. De echtbreuk en de prostitutie beschouwen als kwalen eigen aan de bourgeoisie en voortvloeiend uit het kapitalisme, kan maar door uitermate goedgelovige kommunisten aanvaard worden.
Wat het vaderland betreft, antwoordt het K. M. : « De arbeiders hebben geen vaderland ; men kan hun niet ontnemen, wat
ze niet hebben. » In de kommunistische maatschappij zullen er
geen naties noch staten en bij gevolg geen oorlogen meer voorkomen. Deze zijn ook scheppingen van het kapitalisme. Alsof
het internationaal gevoel in de arbeidersmassa's evenals het nationale niet kon worden uitgebuit voor alles behalve vredelievende doeleinden. Zo goed als het geld, de kultuur, de vrouw en
de man, kan de mens ook de internationale idee voor de meest
egoïstische doeleinden misbruiken. Maar dit ethisch perspectief
ontsnapt principieel aan de schrijvers van het K. M.
Dit komt tenslotte nog duidelijker uit, waar zij het hebben
over den godsdienst en de moraal. Het zich verbonden weten met
God als eerste beginsel en hoogste doel, het bewustzijn van onze
eindigheid, onze geschapenheid en bijgevolg onze verantwoordelijkheid, datgene wat voor een denkend en edel willend mens
het licht is van het leven en het laatste houvast, wanneer al het
overige begeeft, dit wordt door de pseudo-wetenschappelijke pretentie van het K. M. beschreven als een product van den klassenstrijd ! In de kommunistische samenleving zal er nog kapitaalbezit zijn, zal er nog een soort kultuur bestaan, zullen er nog
vanzelfsprekend bepaalde betrekkingen tussen man, vrouw en
kind noodzakelijk zijn, zal er nog een zekere liefde tot den ge-
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boortegrond overblijven, maar de godsdienst, de idee zelf van
een Godheid zal vanzelf en totaal verdwijnen. De reden hiervan
is, dat de Godsidee uitsluitend het product is van den klassenstrijd en het opperste symbool van de verknechting van het proletariaat door de bourgeoisie. Wanneer de klassenstrijd zal zijn
opgeheven, zal noodzakelijkerwijze het symbool meteen verdwijnen. Men zie bij gevolg in het voortbestaan van de Godsidee in
het verleden, door alle economische verhoudingen heen, niet het
bewijs, dat deze idee in de menselijke natuur geworteld is
er bestaat overigens geen menselijke natuur, alleen maar economische verhoudingen. In al de vorige historische perioden, welke ook de verschillen waren, bestond de onderdrukking van ene
klasse door een andere, en uit dezen klassenstrijd ontstond de
Godsidee als « opium voor het volk », d.i. voor de onderdrukten.
De schrijvers van het K. M. worden tot deze conclusie gedreven door het feit, dat het oogpunt van waaruit zij den mens beschouwen en de wetenschappelijke methode waarmee zij hem
onderzoeken, elk geestelijk element in den mens uitsluiten. Zij
beschouwen den mens nl. essentieel als een stoffelijke-goederenproducerend-wezen. De productiewijze en de productievoorwaarden (de eigendomsverhoudingen) bepalen den mens, niet alsof de
mens een stabiele, eeuwige natuur bezat, want deze productiefactoren en -verhoudingen wisselen voortdurend. Maar toch, we
kunnen den mens op elk ogenblik van zijn bestaan en in de evolutie van de geschiedenis alleen maar door zijn productieverhoudingen begrijpen. Deze kunnen we van buiten af beschouwen,
« wetenschappelijk » bestuderen ; zij hebben geen deel aan het
geheim van een waar menselijk bestaan, van een menselijk voelen, kiezen en willen. Het zijn natuurphenomenen, natuurgeschiedenis. Alles is productieverhouding of een product ervan. Dit
is de zin van de beroemde theorie van den « onderbouw » en den
« bovenbouw », die in dit gedeelte van het K. M. als volgt wordt
geformuleerd : « Op elke verandering van de levensverhoudingen van den mens, van hun sociale betrekkingen, van hun sociaal
bestaan volgt ook een verandering in hun ideeën, hun opvattingen
en hun begrippen, in een woord in hun bewustzijn. » Het sophisme van deze theorie van den bovenbouw of superstructuur
ligt klaarblijkelijk in het woordje « volgt ». Indien werkelijk de
verschillende economisch-sociale verhoudingen vanzelf, natuurnoodzakelijk ontstaan, hoe kunnen er dan daarna ideeële begrippen en doelstellingen volgen uit die volmaakt op zichzelf bestaande en zichzelf ontwikkelende verhoudingen ? Door welk mirakel
krijgen deze economisch-sociale feiten de schaduw van een « bewustzijn » ? Heeft men ooit een economisch feit zich zien voor-
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doen, dat tevens niet bewust was, dat bewust werd, gedacht en
georiënteerd werd, nadat het zich voltrokken had ? Niet na, maar
in elk menselijk feit, het moge economisch zijn, sociaal, juridisch
of godsdienstig, is heel de mens actief, en, als mens, met zijn
geestelijke vermogens. Op de sociale veranderingen volgen niet
de ideeële, maar juist de evolutie in de ideologie van den mens
beïnvloedt de sociale en economische veranderingen. De ideeën
van den mens ontstaan niet na de economische verhoudingen,
maar deze laatste ontlenen hun menselijk, reëel karakter aan
den menselijken geest. Daar deze geest feilbaar is, kunnen er
slechte, onrechtvaardige economische verhoudingen bestaan, en
deze noemen we onmenselijk, immoreel. De eerste productiedaad
van den mens, het eerste afsplitsen van een vuistkeil, was reeds
een menselijk, d.i. door een idee bezielde daad, een eerste poging
om de menselijke potentialiteit te realiseren. En de functie van
de Godsidee bestaat niet hierin, de uitbuiting van den knecht
door den meester te bestendigen, maar den mens te leiden naar
zijn totale menselijke bestemming.
Dit tweede deel van het K. M. eindigt met enkele gegevens
over de toekomstige kommunistische samenleving. Deze zal worden voorbereid door een socialistische periode, als eerste etappe
van de proletarische revolutie. Zij bestaat hierin, « dat het proletariaat zich als heersende klasse opwerpt (dit is de dictatuur
van het proletariaat), in de verovering van het democratisch
regime. Het proletariaat zal van zijn politieke overmacht gebruik
maken, om aan de heersende klasse geleidelijk gans het kapitaal
te ontrukken, om al de productiekrachten te centraliseren in de
handen van den staat, d.w.z. van het proletariaat in leidende
klasse georganiseerd, en om zo spoedig mogelijk de massa van
de productiekrachten te doen aangroeien ». In deze socialistische
periode zullen, naargelang de omstandigheden, de volgende maatregelen getroffen worden : onteigening van den grondeigendom
en aanwending van de grondrente tot dekking van de staatsonkosten ; sterk progressieve belasting ; afschaffing van het erfenisrecht ; verbeurdverklaring van de goederen van al de émigrés
en rebellen ; centralisatie van het crediet in de handen van den
staat bij middel van een nationale bank met staatskapitaal en
exclusief monopolie ; centralisatie in de handen van den staat
van alle transportmiddelen ; vermenigvuldiging van de nationale
fabrieken, van de productiemiddelen, onteigening en verdeling
van den grond volgens een rationeel plan ; zelfde verplichting
tot arbeid voor allen, organisatie van industriële legers voornamelijk voor den landbouw ; vereniging van den landbouw en
de nijverheid, maatregelen om de tegenstelling tussen stad en
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land stilaan te doen verdwijnen ; openbare en kosteloze opvoeding van al de kinderen, vereniging van de opvoeding met de
nationale productie. »
Na een overigens onbepaalde periode van staatssocialisme zal
de kommunistische samenleving vanzelf ontstaan. De laatste sporen van klassenonderscheid en klassenstrijd zullen zijn uitgewist
en de staat, als politieke macht, zal ophouden te bestaan. Nu zal
de mens totaal bevrijd zijn ; iedereen zal tot de kollectieve productie bijdragen naar zijn vermogen, ieder zal er van ontvangen
naar zijn behoefte. Met dit optimistisch vooruitzicht besluit dit
overigens vaag toekomstbeeld. Dit beeld veronderstelt, dat de
mens geheel voldaan en gelukkig zal zijn, wanneer hij naar believen van overvloedige materiële middelen zal kunnen genieten.
Aan de diepere menselijke behoeften zal, volgens de logische
theorie van het K. M. vanzelf voldaan worden, daar op de materiële bevrijding vanzelf de bevrijding van het « bewustzijn » zal
« volgen ». Alle menselijke problemen zijn opgelost, van het ogenblik, dat de economische verhoudingen in het kommunistisch stadium zijn getreden.
Over het derde en het vierde deel kunnen we korter zijn, alhoewel ze op zichzelf tot interessante beschouwingen aanleiding
zouden kunnen geven.
In het derde deel gebruiken de schrijvers van het K. M. hun
wetenschappelijke theorie van het historisch materialisme als
kriterium voor de beoordeling van de overige socialistische systemen : van het « reactionnair socialisme », waarin het feodaal,
het klein-burgerlijk en het Duitse zgn. « ware socialisme » worden onder gebracht ; van het « conservatief of burgerlijk socialisme » (Proudhon) ; tenslotte van het « critico-utopistisch kommunisme » (Saint Simon, Fourier, Owen) . De twee laatste soorten van socialistische theorieën hebben grote diensten bewezen
aan het proletariaat ; sommige onder hen hebben een waardevolle bijdrage geleverd voor de kritiek van het kapitalisme, maar
zij vertegenwoordigen alle een reeds voorbijgestreefd moment van
den klassenstrijd. Ze zijn nog niet tot het inzicht gekomen van
het ware revolutionnair karakter ervan, dat alleen door het wetenschappelijk kommunisme werd blootgelegd.
Het vierde deel bestaat slechts uit een paar bladzijden en
handelt over de tactiek van de kommunistische actie, over haar
bondgenootschap met de niet-socialistische linkse oppositiepartijen
in de kapitalistische landen. Hier wordt aan de kommunisten de
tactiek voorgeschreven, die ze zo meesterlijk hebben gevolgd :
« De kommunisten steunen overal elke revolutionnaire beweging
tegen den socialen en politieken bestaande toestand. In al die
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be wegingen stellen zij op de eerste plaats het fundamenteel probleem van den eigendom, welke anderszins ook de graad van ontwikkeling moge wezen, die dat probleem tot nog toe heeft bereikt. »
Het K. M. eindigt met een bedreiging : « De kommunisten verklaren openlijk, dat zij hun doeleinden niet kunnen bereiken,
dan doo r met het geweld de oude sociale orde te vernietigen. Dat
de leidende klassen beven bij de gedachte aan de kommunistische
revolutie ! De proletariërs kunnen er alleen hun ketenen bij verliezen. Zij hebben een wereld te winnen ! » en dan volgt de
oproep die reeds prijkte op de groene kaft van de brochure :
« Proletariërs van alle landen, verenigt u ! »
III.

NABESCHOUWING

Het Kommunistisch Manifest kan men enigszins vergelijken
met het Contrat social van J. J. Rousseau (1762) . Beide geschriften vertonen hetzelfde mengsel van pseudo-wetenschap en gevoelsdynamiek. « L'homme est né libre, et partout il est dans
les fers » schrijft de Franse hervormer ; « De proletariërs kunnen er alleen hun ketenen bij verliezen » meent de Duitse revolutionnair. Beide documenten worden bezield door de hoop op
een betere toekomst, waarin de mens bevrijd zal zijn van de
sociale banden, die hem beletten de volledige ontwikkeling van
zijn persoonlijkheid te realiseren. Beide kennen het afdoend middel, dat den idealen toestand te voorschijn zal toveren. Voor
Rousseau waren het politieke banden, die den mens gekneld hielden, de traditionele voorrechten namelijk, die de samenleving in
een hiërarchie van standen verdeelde ; voor Marx zijn het economische banden, het privaat bezit van de productiegoederen, dat
de maatschappij in een uitbuitende en uitgebuite klasse splitst.
In beide gevallen ligt de fundamentele onvrijheid van den mens
niet in hemzelf, maar buiten hem, in sociale of economische
verhoudingen. Het zal dus voldoende wezen, dat op de ene of
andere wijze deze verhoudingen gewijzigd worden, opdat de
mens volkomen vrij zou worden en volmaakt gelukkig. De mens
heeft geen geestelijke kern, geen geheimzinnig ik, dat alle uiterlijke verhoudingen transcendeert. In het Contrat social verschijnt
hij als een enkeling in het politiek geheel, een atoom van de
soevereine macht, als een individueel punt in den collectieven
wil, als een één-stem-bezittend wezen. Voor Marx is hij een
enkeling in het economisch gebeuren, een wieltje in het producerend raderwerk. Het menselijk geheim wordt voor deze denkers een politiek of een economisch probleem.
Deze vereenvoudiging, deze vergroving van het menselijke zal
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steeds in botsing komen met het ware wezen van den mens, met
zijn echte, metaphysische vrijheid, waardoor hij verheven is boven de politieke wisselingen en boven het economisch gebeuren ;
met zijn geestelijke activiteit en verantwoordelijkheid, waarmee
hij al het overige, ook de politiek en de economie, naar hun
menselijk doel richt en leidt.
De zgn. wetenschappelijke theorie van het K. M. loopt tenslotte uit op het misprijzen voor den mens als dusdanig, voor
de vrije persoonlijkheid, voor hetgeen Berdj aj ew « het existentieel centrum van de wereld » noemt, voor de met geest en rede
begaafde individualiteit, « die meester is van haar eigen handelingen en niet, zoals de andere dingen gedreven wordt, maar
door zichzelf handelt » 1. In plaats van den mens te bevrijden,
moet deze theorie hem tenslotte binden aan de uitspraken van
een partij, die beweert, het geheim van de historische ontwikkeling te hebben ontcijferd, en iedereen wil dwingen zijn menselijke
persoonlijke waardigheid aan een hypothetische klassenloze samenleving op te offeren.
De ontwikkeling van de persoonlijkheid veronderstelt ongetwijfeld gunstige economische omstandigheden. En niemand zal betwisten dat het kapitalistisch regiem voor de grote helft van
het mensdom zulkdanige economische verhoudingen heeft voortgebracht, dat er voor haar geen sprake kon zijn van persoonlijkheidsvorming. Het enige wat men hieruit kan besluiten, is,
dat de deproletarisatie zich opdringt als een menselijke, zedelijke
plicht voor allen en dat aan iedereen het levensminimum moet
worden verzekerd, hetwelk hem zal toelaten als mens, als vrij en
persoonlijk wezen te leven. Is het daartoe noodzakelijk den privaateigendom af te schaffen ? Dit kan uit de praemissen niet
worden afgeleid. Bestaan er echter kapitaalgoederen, waarvan het
misbruik door sommige individuen of instellingen (ook den staat)
bijna onvermijdelijk is, dan zal men de vrije beschikking over
deze kapitaalgoederen aan deze individuen of instellingen moeten
ontzeggen. Maar of er een misbruik aanwezig of te vrezen is,
dat is geen wetenschappelijk maar een zedelijk probleem. In de
menselijke problemen heeft de positieve wetenschap, hoe noodzakelijk ook, nooit het laatste woord. En ook de economie is een
menselijk probleem. Dit uit het oog te hebben verloren of nooit
te hebben ingezien is de fundamentele vergissing van de schrijvers van het Kommunistisch Manifest.

1. Summa theologica, I, 19. 1, c.

Bij hei Eeuwgetijde
van de Vrede van Munster
door Dr J. J. POELHEKKE

In de Nederlandse geschiedenis figureert de Munsterse Vrede
als een gebeurtenis, die wij, met een wellicht eenmaal originele
beeldspraak, mogen aanduiden als een mijlpaal. Onze schoolboekj es zijn het hierover eens, en wie zal de euvele moed hebben tegelijk met een indrukwekkend bouwsel van schoolboekjes ook nog
een mijlpaal omver te werpen ?
Een van de aardige dingen van historische mijlpalen is natuurlijk, dat zij, al prijkend aan de openbare weg, geleidelijk aan
ook zelf een geschiedenis krijgen. Voorzover het onze vrede van
Munster betreft, werd dit mij onlangs bijzonder duidelijk, toen
ik, mij bezig houdende met Vondels Leeuwendalers, verschillende
beoordelingen van dit landspel ter verheerlijking van de vrede
erop nasloeg uit de periode volgend op 1848. Hierbij blijkt, dat
zelfs mensen als van Lennep en Jonckbloet de vereerde prins der
dichteren van gebrek aan patriotisme menen te moeten betichten
met de insinuatie dat hij , als katholiek, tot vaderlandslievendheid ook eigenlijk onbekwaam was enkel en alleen omdat
hij, onbeholpen tijdgenoot, de fameuze vrede blijkbaar niet geheel
zo zag als de door zijn commentatoren beleden Boven-Moerdijksprotestantse opvatting van onze geschiedenis het voorschreef.
Anderen, bijv. Ten Brink en van de katholieken, Alberdingk
Thijm, snelden toe om Vondel van deze zeer bijzondere blaam
te zuiveren, maar hoezeer wij ook kunnen instemmen met de juistheid en scherpte van hun betoog, wij ontkomen niet geheel aan de
indruk, dat zij aan de kern van de zaak voorbij praten. Immers
ook zij schijnen als enig mogelijk object van 's dichters patriotisme slechts te kunnen denken aan het dierbare plekje gronds,
dat weleer bekend stond als de « tuin » van de Heren Staten in
Den Haag.
Ons echter lijkt het duidelijk, dat bij het schrijven van zijn
Leeuwendalers Vondels patriotisme dat zich een ander maal
naar aanleiding van dezelfde Munsterse vrede concentreerde op
zijn dierbaar Amsterdam volledig en onvervalst tot uiting
komt in zijn dank en jubel, dat de oorlog in de Nederlanden nu
eindelijk tot het verleden behoort. Men zou dus zo zeggen, dat
Vondels « gouden kinderhart » om met Huizinga te spreken
hier wel degelijk in hoge mate vaderlandslievend klopt, maar
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wat hem bezielt is kennelijk een algemeen Nederlands patriotisme. Hetgeen ons natuurlijk weer niet mag verleiden tot « hineininterpretieren », want van enige treurnis over de bij de Munsterse vrede als definitief aanvaarde splijting van de oude Nederlanden, vermogen wij in het jubileumspel geen sporen te ontwaren.
Thans, bij het derde eeuwgeti j de menen wij eveneens een typisch
voorbeeld waar te nemen van de onwillekeurige beïnvloeding van
onze historische appreciatie door gebeurtenissen uit het recente
verleden, en wel in de wijze waarop j ongsteli j k bij iedere vermelding van onze Nederlandse Vrede van Munster die toch op
zijn minst voor 95 % het resultaat was van een intrigue à trois
tussen de Republiek van de Heren Staten, haar Spaanse vijand
en haar Franse vriend een door niets gerechtvaardigde, overdreven aandacht wordt geschonken aan een bijkomstigheid, waar
de tijdgenoten (en zelfs dan nog eigenlijk alleen die in de landprovinciën) ongetwijfeld wel enig gewicht aan hechten, maar
waarvan toch nimmer blijkt, dat zij in de loop der onderhandelingen en van de binnenlandse onenigheden die er mee gepaard
gingen, van enig doorslaggevend belang is geweest. Wij bedoelen
de definitieve « losmaking van het H. Roomse Rijk ».
Dat in het veelbewogen jaar 1948 op dit punt zo sterk de nadruk
wordt gelegd, is ongetwijfeld begrijpelijk, maar dat het in 1648
werkelijk niet meer betekende dan de liquidatie door een officiële
keizerlijke verklaring van een ietwat dubbelzinnige en daardoor
hinderlijk geworden verhouding, van een misverstand dat men
wellicht het best kan aanduiden als « protocolair » (mits rekening
houdend met de inhoud van dit begrip in de 17de eeuw) moet
toch wel aan een ieder duidelijk zijn, die weet op welk een bijna
nonchalante wijze de Duitse zaken door de vroeden van het Binnenhof, steeds wanneer er niet toevallig een Munsterse bisschop
met zijn troepen in Overijssel huishield, op het tweede plan werden gehouden.
De verhouding tussen het Rijk en onze Republiek in 1648 biedt
ongetwijfeld nog tal van boeiende aspecten, die zeer zeker een
onderzoek in de Weense archieven zouden rechtvaardigen, maar
wij menen toch veilig te mogen veronderstellen en enkele op
zichzelf onvoldoende gegevens uit Simancas bevestigen deze indruk dat wij nimmer genoopt zullen worden dit oordeel te
herzien en deze bijkomstige aangelegenheid achteraf als Hauptmoment te rangschikken.
De driehoeksverhouding met Spanje en Frankrijk echter bood
onze Republiek meer dan voldoende bewegingsvrijheid om haar
in staat te stellen de gehele beschaafde wereld te dwingen tot
de erkenning, dat zij zich had ontwikkeld tot een eerste-rangs
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niets terecht gekomen. Niet slechts konden 's Konings vertegenwoordigers te Munster hun Staatse collega's steeds weer opnieuw
voor de voeten werpen, dat dezen veel te hard van stapel liepen,
maar tenslotte eindigde het hiermee, dat de ambassadeurs van
Hare Hoog Mogendheden, zij het na schier eindeloze aarzelingen
en veel onderling krakeel, in opdracht van hun machthebbers
niettemin een separate vrede sloten buiten de bondgenoot om.
Formeel inderdaad een flagrante contractbreuk en men ontveinsde
zich dit in de Republiek ook allerminst. Een feit is het echter,
dat het geduld van onze voorouders door hun grote bondgenoten
inderdaad tot het alleruiterste was getergd. Getergd niet slechts
door de hoogst onbehoorlijke wijze, waarop dezen « propaganda »
maakten in de Republiek door het opstoken van de provinciën
tegen elkander en door omkoperij op grote schaal van staatslieden en zelfs, naar het heette, van predikanten die de kansel misbruikten om het volk op te ruien tegen de vrede ; maar getergd
bevenal door de wijze waarop Mazarin ieder e mogelijkheid van
een vergelijk met de Spanjaarden saboteerde. Was Frankrijk verzadigd voorlopig althans voorzover het zijn veroveringen
ten koste van het Rijk betrof, de oorlog tegen de Spaanse tak
Habsburg verliep in de jaren, dat het Munsterse congres zetelde,
zo gunstig voor de Franse wapenen (men denke slechts aan de
onafhankelijkheidsbewegingen in Catalonië en Portugal, of aan
de opstand van Masaniello te Napels) dat, al mag dan Mazarin
aanvankelijk zijn ambassadeurs naar Westphalen hebben gezonden met de bedoeling ook Hunne Allerchristelijkste en Katholieke
Majesteiten te verzoenen, het gehele congres al spoedig unaniem
van oordeel was, dat het Franse streven er vóór alles op was
gericht dit juist nadrukkelijk te voorkomen. De Franse bescheiden zelf wijzen onmiskenbaar uit, dat, telkens wanneer de vrede
te gevaarlijk dicht in het zicht kwam, de Franse diplomatie welbewust roet in het eten gooide door het stellen van nieuwe eisen,
die opzettelijk tot dat doel werden aangevoerd of zelfs verzonnen.
Deze houding van de bondgenoot op wiens dreigende onmiddellijke
nabuurschap de Heren Staten hoe langer hoe minder prijs begonnen te stellen, vinden wij zelfs, impliciet maar overduidelijk, als
« verzachtende omstandigheid » genoemd in de volkomen uit Franse gezichtshoek geschreven Histoire du Traité de Westphalie van
pater Hyacinthe Bougeant S. J. Met alle onvoorwaardelijke erkenning van het Pacta sant servanda lijkt het dan ook een billijke
conclusie, dat de fameuze « woordbreuk » als schaduwzijde van
onze Munsterse vrede in ieder geval aanmerkelijk minder schaduw biedt dan verschillende andere aspecten, die wij zo dadelijk
nader zullen aanduiden.
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Niettemin moeten wij constateren,
constateren, dat
dat het
hetmeer
meer dan
dan iets
ietsanders
anders
deur»» is
is geweest,
geweest, die
diede
deSpanjaarden
Spanjaarden
de
de Franse « stok achter de deur
er toe dwong
dwong zo
geven, wat
wat de
de Heren
Heren Staten
Staten
zo goed
goed als
als alles toe te geven,
werkelijk
het duidelijk,
duidelijk, dat Adriaan
Adriaan Pauw
Pauwen
werkelijk eisten,
eisten, en
en ook
ook is het
en
consorten wel
wel degelijk
degelijk gebruik
gebruik wisten te maken
consorten
maken van
van de
de gunstige
gunstige
omstandigheden,die
diehen
hen op
op de
de wip plaatsten
omstandigheden,
plaatsten midden
midden tussen de
de
beide machtige kronen,
kronen, waartussen het lieve
lieve vaderland
vaderland werd
werdaanaanbeide
zien wij
wij het
hettenslotte
tenslottegebeuren,
gebeuren,
gezocht een keuze te maken. Zelfs zien
dat de heren
dat
heren uit
uithet
hetNederlandse
Nederlandsekoopliedenrepubliekje
koopliedenrepubliekje in
in volle
volle
ernst
met terzijdestelling
terzijdestelling van
van de
de pauselijke
pauselijke en
enVenetiaanse
Venetiaanse
ernst en met
met de
de bemiddeling tussen
tussen Zijne
Zijne
vertegenwoordigers worden belast
belast met
Katholieke
Allerchristelijkste Majesteit.
Majesteit.
Katholieke en Zijne Allerchristelijkste
Dat de Nederlandse
Nederlandse Republiek
Republiek op het Westphaals
Westphaals Congres
Congres als
als
zegeen der voornaamste
voornaamste overwinnaars
overwinnaars - bijna zou men willen zegprofiteurs » - figureerde,
een algemeen
algemeen bekend
bekend feit,
feit,
gen ««profiteurs»
figureerde, is een
maar
onjuist zijn te
te beweren,
beweren, dat
dat de
de Heren
Heren
maar niettemin
niettemin zou
zou het
het onjuist
Munster een diplomatieke
diplomatieke overwinning
overwinning hebben
hebben behaald
behaald
Staten te Munster
op
vijanden. Immers
Immers in
in hun
hun qualiteit
qualiteitvan
vanbondgenoot
bondgenootder
der
op hun vijanden.
Franse
kardinalen waren
voor de
de Habsburgers
Habsburgers even
even gevaargevaarFranse kardinalen
waren zij
zij voor
congres als
als daar
daar ter
ter plaatse.
plaatse. Of
Of zelfs
zelfszou
zoumen
men —
lijk buiten het congres
Hendrikin
in zijn
zijn Fransgezinde
Fransgezindeperiode
periode
met Frederik
Frederik Hendrik
- kunnen
kunnen
beweren:
want te
te Munster
Munster kreeg
kreeg tenslotte
tenslotte
beweren : nog veel gevaarlijker, want
Pauw vertegenwoordigde
vertegenwoordigde ««Hollandse»
richting
de door Adriaan Pauw
Hollandse » richting
in een nobel
nobel samenspel met de ambassadeurs
ambassadeurs van koning Philips,
Philips,
de
gelegenheid haar
drijven, terwijl op
op en
en om
omhet
het
de gelegenheid
haar zin
zin door
door te
te drijven,
Binnenhof de
Calvinistische drijverij
het Franse
Franse goud
goudaanaanBinnenhof
de Calvinistische
drijverij en het
merkelijk
tekortwieken.
kortwieken.
merkelijk beter kansen hadden de
de vredesduif
vredesduif te
kennis heeft
heeftgenomen
genomenvan
vande
dediplomatieke
diplomatiekecorresponcorresponVoor wie kennis
Spaanse machthebbers
machthebbers uit
tijdvak en
en met
metname
name
dentie
dentie der Spaanse
uit het
het tijdvak
van de
de protocollen
protocollen der
der zittingen
zittingen van
vande
deMadrileense
Madrileense Consejo de
de
Estado,
Estado, kan er nauwelijks enige twijfel
twijfel aan
aan bestaan,
bestaan, dat
dat de
de Heren
Heren
Staten van de
de kleinzoon
kleinzoon van
van hun
hun afgezworen
afgezworen heerser
heerser even
evengungunstige voorwaarden
voorwaarden hadden
hadden kunnen
kunnen bedingen
bedingen in
in een
een genoeglijk
genoeglijk
onderonsje te 's-Gravenhage, Brussel of waar ter wereld dan ook,ondersjt'-Gavhge,Bruslofwatednok,
het grote
grote wereldtoneel
wereldtoneel te
te Munster.
Munster. De
DeSpanjaarden
Spanjaarden die
die als op het
nog geheel afgezien
in Italië
Italië en zelfs
afgezi~n van hun
hun moeilijkheden
moeilijkheden in
zelfs op
op
hun eigen
eigen Schiereiland
Schiereiland-genoodzaakt
genoodzaaktwaren
warenininhun
hunNederlandse
Nederlandse
te voeren,
voeren, stelden
stelden alles
alles in
in het
het
een twee-fronten-oorlog
twee-fronten-oorlog te
gewesten een
werk om te voorkomen,
voorkomen, dat hun bij
bij de
de afrekening
afrekeningaan
aande
degroene
groene
twee-fronten-diplomatiezou
zouworden
wordenopgedrongen.
opgedrongen.
ook een
eentwee-fronten-diplomatie
tafels ook
Met
was weinig of
Frankrijk, het vooralsnog
vooralsnog onverzadigbare,
onverzadigbare, was
of
Met Frankrijk,
niets te beginnen
beginnen ; met des
des te
te groter
groter ijver
ijver streefden
streefden het
het MadriMadrileens
en zijn satellieten
leens bewind
bewind en
satellieten te Brussel
Brussel er
er dan
dan ook
ook naar
naar de
de
wel zo wat
wat verzadigde
verzadigde Republiek
Republiek der
der Heren
Heren·Staten
Staten.van
vanhaar
haarbondbond-
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genootschap los te weken. Vrijwel van de hervatting van de oorlog in 1621 af, nemen wij dan ook een onafgebroken reeks polsingsmanØuvers waar, nu eens uitgaand van Madrid, maar toch meestal
van Brussel, om uit te vorsen of de machthebbers op het Binnenin de eerste plaats werd hierbij steeds gedacht aan de
hof
nog niet rijp waren voor een vergelijk. Lange tijd
Stadhouder
hield men hierbij vast aan eisen, welke voor de gewezen rebellen
ten enen male onaanvaardbaar waren, in de eerste plaats althans
een zekere mate van vrijheid voor de katholieke eredienst, maar
verder bijvoorbeeld een zij het slechts symbolische erkenning van
de Spaanse koning als voogd, dan wel als « souvereine protector »,
met de toelichting « ongeveer zoals de Hanze-steden de keizer
erkennen ». Met name deze laatste eis horen wij evenwel steeds
zwakker klinken en juist zowat als de Staatse delegatie op weg
is naar Munster, zullen de Madrileense machthebbers hem zelfs
geheel laten vervallen. Koning Philips en zijn raadgevers zijn
namelijk op dat ogenblik dermate verschrokken van een overigens
vrij schuchtere poging van de zijde der Staten van Brabant en
Vlaanderen het Spaanse bewind te Brussel tot een vergelijk met
de stamverwanten in het Noorden aan te sporen, dat zij reeds
ernstig rekening houden met de mogelijkheid tegelijk met het
Noorden ook hun absolutistische heerschappij over de Zuidelijke
gewesten althans gedeeltelijk te verliezen.
Wij weten dat deze toenaderingspogingen, uit welke hoek zij
dan ook mochten komen, hoegenaamd niet tot enig succes bij de
machthebbers in het Noorden waren voorbestemd. Het zou ons
hier verre buiten ons bestek voeren uit te weiden over de interne
spanningen in de Republiek, welke aan dit steeds weer opnieuw
falen van alle welgemeende Spaanse pogingen ten grondslag lagen;
in hoofdzaak was het de schuld of de verdienste van Frederik
Hendrik, die tot in zijn laatste levensjaar het Franse bondgenootschap niet kon missen bij de hoogst ingewikkelde privé-politiek
van hem en zijn Huis.
De schuld of de verdienste ? Dat, gezien de onwil van de Heren
Staten de zo vroed door hen bestierde gebieden uit te strekken
buiten wat zij als hun tuin beschouwden, de oorlogstoestand enige
jaren langer werd bestendigd dan nodig was, lijkt buiten kijf
maar kan men ontkennen dat juist het feit dat de kleinzoon van
de afgezworen heerser voor de eisen van zijn gewezen rebellen
moet capituleren op het plechtigste _ internationale congres dat
de wereld tot dusverre had aanschouwd, aan de afrekening van
1648 haar grootste luister bijzet ?
En dat hun afgevaardigden op het Munsterse wereldtoneel niet
in de hoek zouden worden geschoven, maar er hoofdrollen te ver-
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vullen krijgen
krijgen met
met alle
alle daaraan
daaraan verbonden
verbonden eer
eer en
englorie,
glorie,daardaarvullen
hadden de Heren Staten wel
wel degelijk
degelijk zorg
zorggedragen.
gedragen. Reeds
Reeds
voor hadden
te voren,
voren, toen
toen er
ersprake
sprakewas
wasvan
vaneen
eeneerste
eerstevredescongres
vredescongres
jaren te
Keulen, was
was de
de Spanjaarden
Spanjaarden met
met taaie
taaiekoppigheid
koppigheid aan
aan het
het
te Keulen,
verstand gebracht,
gebracht, dat
slechts dan
dan de
deeer
eerdeelachtig
deelachtigzouden
zouden
verstand
dat zij slechts
met hun
hun rebellen
rebellen ininhet
hetopenbaar
openbaarteteonderhandelen,
onderhandelen,
worden
worden van met
wanneer zij de
de vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van deze
deze rebellen
rebellen beliefden
beliefden
wanneer
te behandelen met alle eerbetoon, dat volgens de opvattingen dertebhandlm rbeton,davlgsptinedr
17de eeuw
eeuw van
van rechtswege
rechtswegetoekwam
toekwam
zo zeer op ceremonie gestelde 17de
diplomaten van een grote
grote mogendheid.
mogendheid. En
En nadat
nadat dan
dan eineinaan de diplomaten
het weinig
weinig
delijk de
vijand deze
deze bittere
bittere pil
pil geslikt
geslikt had,
had, kostte
kostte het
delijk
de vijand
Franse vriend,
vriend, die
die evenmin
evenmin van
van alaldeze
deze
minder moeite
minder
moeite ook
ook de
de Franse
pretenties was
gediend, zover
krijgen, dat
dat hij
hij zijnerzijds
zijnerzijds er
er
pretenties
was gediend,
zover te
te krijgen,
eveneens mee
mee accoord
accoord verklaarde.
verklaarde. Lang
Langvolhardde
volharddeMazarin
Mazariu
zich eveneens
welgeteldtwee
tweejaar
jaar
bij zijn weigering,
weigering, maar
bij
maarprecies
precieseven
evenlang
lang- welgeteld
-.lieten
Heren Staten
Staten de
de in
inhet
hetnabije
nabijeMunster
Munsterverzamelde
verzamelde
lieten de Heren
aarde rustig
rustig wachten
wachten op
opdedeNederlandse
Nederlandsebezending.
bezending.
groten der aarde
groten
dat de
de gehele
gehelebelangbelangdan nog
nog de
de voldoening,
voldoening, dat
Hierbij smaakten zij dan
stellende wereld
moest constateren
constateren hoe
hoe de
de zaken
zaken heel
heeleeneenstellende
wereld wel moest
gang te
tebrengen
brengen waren,
waren, zolang
zolanghet
hetjeugdige
jeugdigeRepuRepuvoudig niet op gang
houden. En toen
toen tenslotte
tenslotte bij
bij dit
dit
bliekje
verkoos te houden.
bliekje zich
zich afzijdig verkoos
alles nog de reeds genoemde
genoemde « interpositie
interpositie»
kwam tussen
tussen de
de beide
beide
» kwam
grootmachtige
het Staatse
Staatseprestige
prestigeinderdaad
inderdaad
grootmachtige kronen,
kronen, toen
toen steeg het
tot ongekende
ongekende hoogten.
Nuntius Fabio
Fabio Chigi
Chigi als
als de
de
hoogten. Zowel
Zowel de
de Nuntius
top-diplomaat Alvise Contarini
Contarini constateerden
constateerden onomonomVenetiaanse top-diplomaat
aanzien van
van de
de Nederlandse
Nederlandse Republiek,
Republiek, ««die
als
wonden,
wonden, dat het aanzien
die als
het ware aan
aan de
de beide
beide kronen
kronen de
de wet
wetvoorschrijft
voorschrijft»,», nauwelijks
nauwelijks
.een
hoger vlucht
vlucht zou
zou kunnen
kunnen nemen,
nemen, dan
dan op dat
dat ogenblik
ogenblik het
het
een hoger
geval was.
was.
Gezien
deze omstandigheden
omstandigheden kan
kan het
hetnauwelijks
nauwelijksverwondeverwondeGezien al deze
ring
baren, dat
datdedeeigenlijk
eigenlijkgezegde
gezegde
«vredesonderhandeling»
ring baren,
« vredesonderhandeling
»
en de
deStaatse
Staatsegevolmachtigden
gevolmachtigden slechts
slechts heel
heel
tussen
de Spaanse
Spaanse en
tussen de
d in beslag
beslag nam.
nam.
weinig
Weinig tij
tijd
dus zoals gezegd ongeveer twee jaren
In Januari 1646 - dus
jaren over
over
tijd —
- arriveerde
arriveerde eindelijk
eindelijk het
het Nederlandse
Nederlandse achttal.
achttal. De
De primus
primus
inter pares was
was natuurlijk
natuurlijk de
devertegenwoordiger
vertegenwoordigervan
vanGelderland,
Gelderland,
zich
Bartolt van Gent,
Gent, heer
heer van
vanMeynerswi
Meynerswijck,
j ck, maar
maar hoewel deze zich
hetprestige
prestige
ongetwijfeld
bekwaam diplomaat
diplomaat betoonde
betoonde en het
ongetwijfeld een bekwaam
behoren hooghield,
van
lieve vaderland
vaderland naar
naar behoren
hooghield, vermocht
vermocht zijn
zijn
van het lieve
primaatschap toch niet te verhelen dat het de Hollander AdriaanprimatschonevrldathHonerAia
Pauw en de
de Zeeuw
ZeeuwJohan
JohandedeKnuyt
Knuytwaren
waren
die,
Pauwen
die,
- de
deeerste
eerste in
in
volledige harmonie
harmoniemet
met zijn
zijn provincie,
volledige
provincie, de tweede
tweede dwars
dwars tegen
tegen
het gevoelen van de zijne
zijne in
in —,
-, namens
namens deze
deze staat
staatmede
medede
debovenbovenCongres.
toon
voerden op het Congres.
toon voerden
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Al zeer spoedig
spoedig na
na het
het ««arrivement
arrivement»
van het
hetStaatse
Staatsedubbeldubbel» van
illustere gezelschap
gezelschap teteMunster
Munster
quartet
constateerde geheel
quartet constateerde
geheel het illustere
het
met
stomme verbazing,
verbazing, hoe
boven alle verwachting
verwachting goed zij het
met stomme
hoe boven
konden vinden
vinden met
met hun
hun officiële vijanden.
konden
vijanden. «« Er
Er wordt
wordt gedronken
gedronken
op
de Staten,
Staten,
op de
de gezondheid
gezondheid van
van de
de Koning
Koning en
en op
op het
het welzijn van de
na de
na
de dronk
dronk warden
worden de glazen
glazen gebroken
gebroken ter verhoging
verhoging van
van de
de
korte tijd later
later
plechtigheid
plechtigheid».». Aldus
Aldus de
de Venetiaan
Venetiaan Contarini
Contarini en
en korte
indachtig hun
weet
hij te
te berichten,
berichten, dat
dat de
de Heren
Heren Staten
Staten - indachtig
hun
weet hij
plechtig bezworen
bezworen bondgenootschap
bondgenootschap - reeds
middelen hebben
hebben
reeds middelen
beraamd
aarden te ontmoeten
ontmoeten zonder dat de
de Fransen
Fransen
beraamd om
om de
de Spanj
Spanjaarden
het te weten
weten komen
komen !!
De Spanjaarden waren
waren dus
dus een
een en
en al
al bereidwilligheid.
bereidwilligheîd.Te
TeMadrid
Madrid
was men juist
juist zowat
zowat tot
totde
de conclusie
conclusie gekomen,
gekomen, dat
dathet
het noodzakelijk
was met de Staten een vergelijk tot stand te brengen «tegen elke wasmetdSnvrglijktosadebn«glk
prijs in geld of anderszins »,
», en de graaf
graaf van Penaranda,
Penaranda,'s
's konings
op het Congres,
had dan
Congres, had
dan ook het gevoel,
gevoel, dat
dat
eerste ambassadeur
ambassadeur op
hij onderhandelde
onderhandelde « met het koord
koord om de nek ». Wat
Wat wij
wij derhalve
derhalve
reeds na
na enkele
enkele maanden
maanden het
het gehele
gehele tractaat
tractaat
waarnemen,
waarnemen, is
is dat reeds
gereed was
was op
gereed
op slechts
slechts een
een tweetal
tweetal punten
punten na
na: :overzeese
overzeesehandel
handel
Republiek nog
tot
en
bezittingen waaromtrent
waaromtrent men
en bezittingen
men in
in de Republiek
nog niet tot
eenstemmigheid
Staatse heren
heren in
in
eenstemmigheid had
had kunnen
kunnen geraken,
geraken, zodat
zodat de Staatse
dezen
niet waren
waren geïnstrueerd.
geïnstrueerd. Reeds
Reeds aanvang
aanvang Juli
Juli werd
werd
dezen nog
nog niet
het voorlopig
voorlopig ««gead
geadjusteerde
van Franse
Franse
j usteerde »,
», ondanks
ondanks alle protesten van
zijde
door de
de Spaanse
Spaanse vertegenwoordigers
vertegenwoordigers en
en het
hetvoornaamste
voornaamste
zijde door
Pauwen
deKnuyt
Knuyt
drietal
t.w.
Meynerswijck,Pauw
drietal van
van de
de Staatse
Staatse-t.w.
Meynerswijck,
en de
Munster
ondertekend.
Munster
ondertekend.InInhoofdzaak
hoofdzaak was
was het
hettractaat
tractaat dus
'dus
-te te
gereed
tractaat van
van bestand
bestand wel
welteverstaan,
teverstaan,opopvoorbeeld
voorbeeld
gereed ;; een tractaat
dat van
van 1609,
1609,want
wantaan
aanverderreikende
verderreikendemogelijkheden
had
op
op dat
mogelijkheden had
het collectieve brein van de
de Heren
Heren Staten,
Staten, toen
toen zij
zijhun
hunplechtige
plechtige
bezending wegzonden
wegzonden naar
naar Munster,
Munster, zelfs niet
niet durven
durvendenken.
denken.
bezending
Maar ook
gebeurde eigenlijk reeds
reeds een
een schending
schending van
van
Maar
ook zo
zo was het gebeurde
het kostte
kostte dan
dan ook
ook heel
heel wat
wat moeite
moeite het
het op
op
de Franse alliantie en het
het Binnenhof
Binnenhof gesanctionneerd
gesanctionneerd tete krijgen.
de loop
loop van
v~n de
de
het
krijgen. In
In de
zake wist
wist echter
echterde
deprovincie
provincieHolland
Hollandtetebewerken,
bewerken,
discussie ter zake
discussie
dat de instructie van de heren
heren in
in dier
dier voege
voege werd
werd gewijzigd,
gewijzigd, dat
dat
zij voortaan
voortaan moesten
moesten aansturen
aansturen op een definitieve
definitieve vrede
vrede en
en niet
niet
Na hun
hun terugkeer
terugkeer teteMunster
Munster in
langer slechts op een
een bestandi
bestand.. Na
langer
de eerste dagen
dagen van
van December
December 1646
1646 kostte
kosttehet
hetdan
danook,
ook,voorzover
voorzover
het de
de Spanjaarden
Spanjaarden betrof,
betrof, weinig
weinig moeite
moeite de
de reeds
reeds afgewerkte
afgewerkte
artikelen - zelfs nog
en
nog vermeerderd
vermeerderd met die
die betreffende
betreffende Oost
Oost en
West - om
om te zetten
zetten in
in een
eenvoorlopig
voorlopig tractaat
tractaat van
van vrede,
vrede, dat
dat
dan ook, onder luid protest van de
de Fransen,
Fransen, op
op 88Januari
Januari'47
'47door
door
Staatse bezending
bezending minus
minus de
de Utrechtse
Utrechtsevertegenwoordiger
vertegenwoordiger
de gehele Staatse
Nederhorst, werd
werd ondertekend.
ondertekend.
'
-

920

BIJ HET EEUWGETIJDE
EEUWGETIJDE VAN
DE VREDE VAN MUNSTER
MUNSTER
VAN DE

Weliswaar gold
bepaling, dat
tractaat pas
pas van
van kracht
kracht
Weliswaar
gold de
de bepaling,
dat het tractaat
Spaanse vijand
vijand tot
tot
wanneer ook
ook Frankrijk
Frankrijk met
met de Spaanse
. worden, wanneer
zou 'worden,
overeenstemming
dat tijdstip
tijdstip
overeenstemmingzou
zouzijn
zijn gekomen,
gekomen,maar
maarde
de op
op dat
dus
nu toch
toch wel
wel zeer
zeerkennelijk
kennelijkop
opeen
eeneinde.
einde.
dus 79-jarige oorlog liep nu
Zelfs
gingen de
de Spanjaarden,
Spanjaarden, wie
er alles
alles aan
aan gelegen
gelegen was,
was,de
de
Zelfs gingen
wie er
gunst
de Republiek
Republiek te winnen,
winnen, er
er reeds
reeds eenzijdig
eenzij dig toe
toe over
over
gunst van de
de
oorlogvoering ter
zetten. Er
Er moest
moest echter
echter nog
nog een
een
de oorlogvoering
ter zee
zee stop
stop te zetten.
verstrijken eer het
het pleit
pleit van
van de
devrede
vrededefinitief
definitiefgewonnen
gewonnen
jaar verstrijken
in onze
onze Zevenlandse
Zevenlandse Buurt.
Buurt. De
De Fransen
Fransen zetten
zetten'- thans werwerwas in
haren en snaren
snaren en
en zelfs
zelfs zonden
zonden zij
zij hun
hunsluwste
sluwste
kelijk alles
alles op haren
kelijk
Munster naar Den
Den Haag
Haag om
om de
de Heren
Heren
diplomaat,
diplomaat, Abel Servien, uit Munster
wat voor
voor middelen
middelen dan ook,
ook, in
in het
het gareel
gareel tetehouden.
houden.
Staten,
Staten, met wat
Slechts na een
een verwoed
verwoed politiek
politiek krakeel,
krakeel, dat
dat de
de geunieerdheid
geunieerdheid van
van
de
zeven Provincien
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al stemde ook dit meest recalcitrante van alle gewesten ten langen
leste en zeer bepaaldelijk niet met goede gratie toch nog toe in
de • afkondiging van het gesloten en bezworen tractaat, het liet
ostentatieveli j k alle vreugdebetoon achterwege, toen dit de 5de
Juni alom in de Republiek den volke werd kond gedaan.
Wij kunnen dus zeer zeker niet zeggen dat het lieve vaderland
eensgezind en doelbewust zijn nationale vrijheidsoorlog besloot
met zijn Munsterse vrede. Integendeel, de quaestie was niet slechts
op zichzelf van een zo vitaal belang, maar er waren ook zo vele
en uiteenlopende belangen bij betrokken, dat in de jaren 1646-'47
geheel het ingewikkelde apparaat van de partijstrijd in onze
Republiek zich als het ware om haar cristalliseerde. Het behoeft
wel geen betoog, dat niet slechts de verhouding in getalsterkte
tussen de voor- en tegenstanders van de vrede -- om van de ongetwijfeld talloze onverschilligen niet te spreken ons ten enen
male ontgaat, maar dat ook iedere uit de aard der zaak schematische_ voorstelling, die wij ons van het gebeurde kunnen maken,
grotelijks onrecht doet aan tal van fijnere schakeringen, welke
misschien juist de essence weergeven van die strijd der geesten
die, zij het in een minder spectaculaire vorm, onze finale afrekening met het Spanje der Habsburgers evenzeer kenmerkt als
de eerste jaren van de opstand.
Onvoorwaardelijk vóór de vrede was het Hollandse regentenpatriciaat, het befaamde ruimdenkende conglomeraat, welks hogere regionen gelijkelijk ruimte boden aan de fijnzinnige Hugo
de Groot en aan de ietwat brute Andries Bicker, broederlijk verenigd in de omvademing van Vondels dichterlijke hulde. Met de
hoge heren van Holland zullen wel hebben ingestemd de voortzetters der oude remonstranten-traditie van dertig jaren her ;
en verder, kan men zich niet nalaten te denken, velen in den
lande die eenvoudigweg genoeg hadden van de oorlog. Of moeten
wij deze lieden indelen bij de kleurloze drom van de onverschilligen ? Want afgezien van de hoge onkosten, welke voornamelijk
drukten op de rijke luiden in Holland alleen, had men eigenlijk
niet zo heel veel last meer van de oorlog, die nu al wat langer
had geduurd dan zelfs de alleroudste generatie zich kon herinneren.
Inderdaad : de oorlog was traditie geworden en wel een traditie, onafscheidelijk verweven niet slechts met de vestiging van
het lieve vaderland als onafhankelijke mogendheid, maar ook met
de ware gereformeerde religie zoals die laasteli j k in den jare
1618 binnen Dordrecht was vastgesteld en zonder dewelke vele
godvrezende zielen zich het vaderland eenvoudig niet konden voorstellen. Voor deze zielen was dan ook de gedachte alleen reeds
van een bestand, laat staan van een vrede, met de Spaanse erf-
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vijand een dusdanige abominatie, dat zij er zich met hand en
tand tegen verzetten zonder enige behoefte aan een redelijke
argumentatie, die deze primaire gevoelens slechts zou kunnen
ontluisteren.
Lopen wij gevaar vaste grond onder de voeten te verliezen ?
De hier gegeven samenvatting is niettemin het resultaat van een
zorgvuldige lectuur van veel, zeer veel, dat in die jaren vóór en
tegen Munster werd geschreven. Slechts het in casu irrationele
religieuze element en de wijze waarop geheel onze vaderlandse
geschiedenis ervan was doordrongen, kan waar nu eenmaal
over de splitsing der oude Nederlanden niet of nauwelijks werd
getreurd de verwoede tegenstand verklaren, waar onze vrede
van Munster zo lang op stuitte en waarop hij zelfs herhaalde
malen dreigde spaak te lopen. Zeker, er waren de belangen van
de West-Indische Compagnie, dat toch eigenlijk grootscheepse
piraten-bedrijf, waarbij met name het steil-rechtzinnige Zeeland
van dermate nabij was geïnteresseerd, dat het versnipperde aandelen-kapitaal er zich, naar het heet, uitstrekte tot en met de
« weduwen, wezen en predicanten ». Er was verder het Franse
goud, waardoor niet slechts tal van vroede bestierderen, in 's lands
hoge colleges werden gewonnen, maar, zoals ons wordt verzekerd,
helaas ook ettelijke bedienaren des Woords. Dat echter deze lieden
bij machte bleken hun obstructie zolang en met betrekkelijk zoveel
succes vol te houden, lijkt alleen dan te verklaren, als wij achter
hun vage silhouetten de aanwezigheid vermogen waar te nemen
van een talrijke schare van kleine luyden, zozeer tot in merg en
been doordrenkt met de Dortse leerstelligheden dat zij het in
geweten zondig achtten met de paapse vijand te pacteren, aldus
zich betonende waardige tegenstanders van wijlen Philips II tegen
wie de in hart en nieren eigenlijk even beginselvaste Philips IV
niet langer bij machte was zich en het zijne tot gelding te brengen. Hoezeer men ook de uitvloeisels van deze geesteshouding
betreurt en • verafschuwt, het lijkt geboden en laat ons zelfbewust proclameren : juist voor ons katholieken --- de eerlijkheid
te erkennen, waarmede zij werd beleden.
Getransponeerd in het staatkundige
want van twee onderscheiden motieven kunnen wij niet spreken kwam deze orthodox-Calvinistische geestesgesteldheid tot uiting in een grote beduchtheid, dat het staatsbestel van de Republiek, dus de band
tussen de Zeven Provinciën, de sprong in het donker van een
vrede met de fameuze erfvijand wel eens niet zou kunnen overleven. Als van zelf werd hierbij gedacht aan de gebeurtenissen
tijdens het vorige bestand en als het meest onmiddellijk dreigende
gevaar golden dan ook nog steeds de religieus-dissidenten, dit-
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maal echter nog niet eens zo zeer de remonstranten, als wel de
verfoeide papisten in eigen persoon, aan wier snood bedrijf, zodra
eenmaal de Spaanse vijand van het toneel was verwijderd, de
lakse Hollandse regenten ongetwijfeld de vrije hand konden laten.
Hoe vreemd het ons ook moge aandoen, nog in 1646-'47 gold
dus blijkbaar de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voor
velen van haar ingezetenen als een God-welgevallig getimmerte,
dat alleen en uitsluitend berekend was op oorlogsomstandigheden
en allerminst bekwaam tot een normaal bestaan als één onder
vele gevestigde mogendheden. Slechts moeten wij, alvorens ons
te vergapen aan de vreemdsoortigheid van dit idee, erbij bedenken dat het ook wel degelijk een Leitmotiv vormde van vrijwel
alle buitenlandse beschouwingen over onze Republiek in deze
jaren. Wanneer wij dan ook waarnemen hoe op aandrang
maar liefst van de eigengereide Zeeuwen, die zich niet ontzien
in deze periode bijna chronisch op te treden als minderheid van
één tegenover de zes genoten hoe de Heren Staten, alvorens
hun afgevaardigden naar het gevaarlijke Munster te sturen, ettelijke malen in een resolutie vastleggen, dat, vrede of geen vrede,
de hand zal worden gehouden aan de beroemde trits « Unie,
Religie en Militie », dan mogen wij zeer zeker denken aan zucht
tot obstructie als onmiddellijke aanleiding, mits wij rekening
houden met een zeer veel diepergaand besef als werkelijke oorzaak.
Helaas, wij weten het maar al te goed, helaas had heel dit
samenspel van krachten het heilloze gevolg, dat onze Munsterse
vrede ettelijke aspecten vertoont, die aan zijn waarde als sieraad
van ons nationaal verleden wel enigszins afbreuk doen.
In de eerste plaats het onrecht tegenover de Zuidelijke Gewesten. Dat wij nog slechts vagelijk enkele zwakke klanken vernemen
welke herinneren aan de « Historiese gebondenheit der Nederlanden », vindt zijn verklaring in de ontwikkeling van de laatste
70 of 80 jaar. Dat de verbroken banden niet werden hersteld,
wekte in het Zuiden even weinig treurnis als in het Noorden ;
slechts was, nu dan eindelijk de benauwenissen van althans deze
oorlog voor goed geleden waren, de vreugde in de Spaans gebleven Nederlanden aanmerkelijk uitbundiger dan in de Tuin van
de Heren Staten. Dat in de gegeven omstandigheden België als
van zelf in de weinig benijdenswaardige positie van buffer werd
gedrongen, mogen wij dan ook niet zonder meer de machthebbers
in het Noorden als een snood beraamde opzet aanrekenen. Wel
echter kunnen wij slechts hopen, dat er ook in het Bovenmoerdijkse thans niet veel lieden meer gevonden zullen worden, die
de befaamde sluiting van de Schelde en het verder willekeurig
knechten van de Vlaamse handel niet hartgrondig veroordelen.
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De Mystiek van Vondels <c Kruisbergh
door W. M. A. van de WIJNPERSSE

Vondels overbekende gedicht « de Kruisbergh » is niet alleen
om de mystieke en litteraire schoonheid, maar ook door de tijdsomstandigheden waarin het ontstond, van de grootste betekenis.
Gedateerd is het niet, maar we bezitten een latijnse paraphrase
van Vondels' vriend Gi j sbertus Plemp, die 17 December 1638
overleed, zodat we het ontstaan gevoegelijk in dat jaar kunnen
stellen. Vondel was toen vijftig jaar oud. Het werd geboren in
de evolutie of revolutie van zijn geestelijk leven, want Vondel
ging in deze tijd tot het katholicisme over : Molkenboer noemt
1639, Verwey 1641, anderen 1640. Zeker is dat Vondel in 1638
opvallend veel gestudeerd en opvallend weinig gedicht heeft.
Al voelen we intuitief met « de Kruisbergh » een prachtig barokgedicht voor ons te hebben, op de vraag naar de diepste intenties
en de structuur ervan krijgen we geen antwoord : de duisterheid werkt zelfs niet aanmoedigend op nauwkeuriger onderzoek,
zodat het niet te verwonderen is, dat dit in meer dan 300 jaren
nog niet heeft plaats gehad en men waarschijnlijk de behoefte
daartoe niet eens heeft gevoeld. Van de beide Vondelkenners
van onze tijd, Molkenboer en Sterck, meent de eerste, dat het
slechts de vrome herinnering aan Jesus' Lijden is, terwijl Sterck
het aanvoelt als een eucharistisch gedicht (V.K. III, 1932, p. 85
e.v.) waaruit volgt, dat ook zij het afdoend antwoord schuldig
blijven. Het gedicht zelf spreekt ons op 15 plaatsen in mystieke
zin over rozen ; verder : leliën, honing, wijn, bijen, alles bijeen
op een mystieke plaats, een Paradijs, terwijl het begon op
de Berg van Smarten... Van Ginneken spreekt dan ook van de
« Rauschtechniek » van « de Kruisbergh » (V.K. I, 1930, p. 11)
waarmee hij bedoelt dat in « Vondels kwikzilveren verbeelding »
hier alles scheef dooreen staat. Inderdaad : voor wie niet met
sagaciteit en volharding naar de samenhang zoekt, is er geen
touw aan vast te knopen. En toch is dit barokgedicht één geheel
van zo épatante harmonie, dat men die na lang zoeken niet zonder
ontroering ontdekt, en het geduld bij de waardebepaling der losse
delen ruimschoots wordt beloond ! We beginnen dus met de eerste
29 verzen :
De schoonste roode roosen groeien
Op geenen Griekschen bergh, o neen
Maer op den KRUISBERGH, hard van steen
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Daer Jesus' hoofdquetsuren vloeien
Van heiligh, van onnosel bloed
Geronnen tot een roosenhoed
Wiens blaan, vol geurs, geduurigh bloeien
Door den gevlochten doornekrans
Waer van de goddelijcke glans
Beschaduwt word en overwassen.
De roosedruppels strekken schoon
Robijnen aen de doornekroon
De roosevlaegh verdrenckt in plassen
De Leliebloem van 't Aengesicht
Waer uit de sonne schept haer licht,
De sonne, die, met bevende assen,
Terugge drijft, beswijmt en sterft
Nu 't roosebloed Gods lelie verft,
De Leli, die het hoofd laet hangen
En geeft den allerlesten zucht
En vult met roosengeur de lucht...
De Christe bijen met verlangen
Sich spoeden naer dien roosengaerd,
Soo ras het licht de lucht verklaert
En swarmen om de roosewangen
Van 's levens Bloem en lentespruit
En suigen soeten honigh uit
De gal en gif en bitterheden
En alssem van het doornebosch.

De eerste verzen, die vergelijking tussen Parnas en Golgotha,
zijn voor Vondels' oordeel over klassieke en christelijke kultuur
typerend. Bij alle bewondering voor de vorm wijst hij de klassieke inhoud af : niet op de Parnas, maar op Golgotha zijn de
ware rozen te vinden. Maar dit oordeel met bloemen te zeggen,
had hij van Vergilius geleerd (Reneis VI, 883 ; XII, 67) ; zoals
Dante (Purgat. XXX, 21) Vergilius overneemt met de woorden
Manibus date lilia plens ; purpureos spargam flores « geeft leliën
met volle handen ; rode bloemen zal ik strooien », zo strooit Vondel
zijn rozen met volle handen onder het Kruis. Bij Vondel gaan de
druppels bloed over in rozen, maar dit had vóór hem Lope de
Vega (gest. 1635) al gedaan in zijn romance aan Santa Rosa
di Viterbo :
En las espinas de Christo
Rosas producidas vemos

Rozen zien we ontluiken aan de doornen van Christus ».
De overeenkomst van deze verzen met die van « de Kruisbergh »
<<

Daer Jesus hoofdquetsuren vloeien
Van heiligh, van onnosel bloed
Geronnen tot een roosenhoed

is opvallend. Let nu verder eens op het door de klassieken zo
gaarne gebruikt oxymoron of de paradox, die Vondel hier zesmaal toepast : rozen groeien op steen ; de bladeren van de doornekrans beschaduwen de goddelijke glans, ofschoon de goddelijke
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glans de doornekrans behoorde te verlichten ; de zon schept licht
uit een lelie, terwijl gewoonlijk de lelie haar licht uit de zon
schept ; de zon rijdt terug ; de lelie vult de lucht met rozengeur ;
de bijen zuigen zoetheid uit bittere alsem. Maar de betekenis laat
aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat de Godheid van Jezus
schuil gaat achter Zijn Mensheid, is een aandoenlijke gedachte,
waarop ook Sint Ignatius van Loyola wijst (Ex. Sp. Derde week,
ann. 5) . Maar het mooiste is dit : een lelie, waaruit de zon zijn
licht betrekt in plaats van die lelie te beschijnen, kan slechts de
Godheid Zelve aanduiden. De roosenvlaegh dus, die de lelie verdrenckt, wijst op de menselijke natuur. Plemp laat deze bedoeling
in zijn vertaling nog duidelijker uitkomen, met de woorden
Albaque nix abiit, latuereque lilia pura,
Christus in humano quae Deus ore tulit

« Het sneeuwwit is gevloden, de zuivere lelie gaat schuil, die
Christus, God zelf, op het menselijk gelaat droeg ». De zon rijdt
terug, want hij kan het niet verdragen, dat de goddelijke natuur
door de menselijke waaruit roosenbloed vloeit, wordt overweldigd,
beschaduwd, overwassen, gedrenckt en geverfd.
De Verlossing was door Jesus' mensheid tot stand gekomen,
en daarom is het de rozengeur van Zijn mensheid, die onze natuur
nader staat ; maar de waarde van dat Lijden komt voort uit Jesus'
Godheid, en daarom vult de Lelie van zijn Godheid de lucht me t
de rozengeur van Zijn Mensheid :
.

De leli, die het hoofd laet hangen,
En geeft den allerlesten zucht
En vult met roosengeur de lucht...

waarop natuurlijk de Christebi j en afkomen, zich spoedend naar...
en hier zien we Vondel plotseling de Kruisbergh verlaten en over
wandelen in een roosengaard : bijen en roosengaard, twee elementen, die we dienen te ontleden.
Ik heb er geheel het oeuvre van Vondel op doorgelezen o m
het gebruik van zijn beeldspraak met bijen nader te bepalen e n
kom tot de conclusie, dat hier de katholieke leken zijn bedoeld,
niet de geestelijken. Het in 1569 verschenen en juist in de jaren
1630-1650 telkens weer herdrukte pamflet van Marnix van St.
Aldegonde : De Biënkorf der H. Roomsche Kercke stelt de clerus
voor als bijen, die steken, waar ze niet meer zuigen kunnen. Het
is een geschrift, dat een domme katholiek afvallig, maar een
snuggere protestant katholiek kan maken, en Vondel behoorde
tot die snuggere protestanten. Zijn Altaergeheimenissen bewijzen dat hij het zeer aandachtig moet hebben gelezen en bestudeerd. Welnu uit protest tegen Marnix' beeldspraak vergelijkt
Vondel een R. K. geestelijke nergens met een bij. Maar uit Vergilius kent Vondel de bij als het beeld van het herboren leven,

.

.
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(Aeneis VI, 707) en als zodanig wil hij, katholiek geworden, zich
in mystieke zin gaarne met een bij vergelijken ! In Maeghden
geeft Attila aan Beremond bevel, Ursula tot het heidendom te
brengen met de woorden : Kwijt uw ziel of gij haar kunt herbaren. Dus ook hier dezelfde gedachte van herborenheid bij verandering van wereldbeschouwing.
Deze bijen spoeden zich met verlangen in de vroege morgen,
zo ras het licht de lucht verklaart, naar een rozengaard. Welke ?
Dat zegt Vondel duidelijk in verzen van Altaergeheimenissen, die
hij al omstreeks 1640 moet hebben geschreven, (I, 582) :
0, riep ick, dat nu ieder vrij aenmercke,
Hoe 't Paradijs den roozengaert der Kercke
Afbeelde, en 't hout, dat recht in 't midden stont,
Ons wees op 't Kruis, daer Godt aen hing, gewont...

We zien Vondel door de Warmoesstraat lopen en via Dam, Kalverstraat en Roosenboomsteeg 't Begijnhof ingaan, om uit de handen van Marius het Hemels Brood te ontvangen. Ja waarlijk, de
rozengaard is geen nieuw element in zijn gedicht. Want in die
rozengaard wordt het Kruisoffer hernieuwd opgedragen : midden in die rozengaard vindt hij de Kruisbergh ! De verzen uit
Altaergeheimenissen laten daarover geen twijfel.
Dat bijen zoete honing uit alsem zuigen, zou men kunnen verstaan als paradox op een bericht van Dioscurides, de medica
materia, II, 74 : « De honing die op Sardinië gewonnen wordt,
is bitter, omdat de bijen er de alsem bevliegen. » Zelf amateurimker, moet ik ontkennen dat de overigens geringe oogst van
de Artemisia absinthium bitter zou zijn ; wèl heeft iedere honingsoort haar aparte bijsmaak.
Maar aan Vondel die alles las, kunnen de mystieken en asceten
niet voorbij zijn gegaan : hij las bij Ruusbroec, Die Spieghel
der ewigher Saligheit, cap. I : « In die binnenste ons Heren Jhesu
Christi vloyen honichvloede boven alle smaec ende soetichheit,
die men gedinken mach. En daer inne sal hi u vertoenen hoe
sine menscheit ene weerdighe offerhande is sinen Vader. » Franciscus van Sales, wiens invloed op Vondel tot heden niet werd
vastgesteld, laat de mystieke bijen vliegen om het hoofd van
de Beminde : (Traité de l'amour de Dieu, VI, 2) : « Ainsi la
céleste amante, comme une abeille mystique, va volettant au Cantique des Cantiques, tantbt sur les yeux, tantót sur les Jones, sur
la chevelure de son bien-aimé, pour en tirer la suavité de mille
passions amoureuses ». In het Hooglied is van bijen geen sprake,
zodat de gedachte, dat de bijen op de roosewangen aanvliegen,
voor rekening van Franciscus van Sales komt. In zijn Introduction
à la vie dévote (1606) zegt hij (I, 2) : « Regardez les abeilles
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sur le thym ; elles y trouvent un suc fort amer, mais en le sucant
elles le convertissent en miel, parce que telle est leur propriété ».
Traité de l'amour de Dieu, XII, 13 : « C'est la vérité que les abeilles mystiques font leur plus excellent miel dans les plaies de ce
lion de Juda... de la mort, plus forte que tout, est issue la dou-.
ceur du miel de votre amour ». Ook Ignatius van Loyola geeft
een sententia (34) die als exponent kan gelden in deze materie :
« Alle honing, die kan worden verzameld uit de bloemen van deze
wereld, bevat niet zoveel zoetheid als de gal en azijn van onzen
Heer Jesus Christus ». Molkenboer wees in de Vondelkroniek (III,
1932, p. 87) op de verzen van Dirk van Munster met dezelfde
strekking. Hierna volgen de raadselachtige verzen :
Uit leliwit en rooseblos
d'Aertsenglen mann' met necter kneden
En hemels suicker en ambroos.

Men kan ze vergelijken met Suso's Horologium (München 1923,
p. 433) : « o manna dulcissimum, o nectar suavissimum, confer
on meo tuae salutaris presentiae melli f luum gustum », « 0 allerzoetst manna, o aandoenlijke nectar, vervul mijn mond met de
honingvloeiende smaak van uw heilbrengende tegenwoordigheid »
waarmee natuurlijk de deelname aan de Eucharistische Offerspijze
bedoeld is. Maar dit verklaart de verzen niet. De vraag blijft bestaan : Wie zijn hier Aertsengelen, wat is manna, wat nectar ?
De eensluidende opvatting over nectar is, steunend op Vergilius,
dat het een vocht is, in de bloemen aangetroffen maar door de
aarde opgeleverd. Georgicon, IV, 163 zegt hij b.v. dat sommige
bijen purissima mella de zuivere honing verzamelen, die, zoals
we zullen zien, uit de hemel valt, andere de nectar oogsten. Het
wetenschappelijk biologisch werk uit die tijd : « Insectorum
theatrum », (Londen 1634) , p. 24 spreekt dan ook van honing
als mel aereum en van nectar als mel terreum. Die mel aereum
wordt ook wel dau of manna genoemd ; nectar is nooit hemels.
Volgens deze opvatting spreekt Vondel in zijn bruiloftsgedicht
op R. Honiwood en M. v. Vlooswijk, vs. 93 :
De minneby schept lust te weiden op de tippen
Van uwen roozemont, en honinghzoete lippen
En dau te lezen in uw levens morgenstont,
Die boven nektar smaeckt...

Hiermede staat het verschil tussen honing en nectar ook in de
taal van Vondel vast. Het woord manna vereist echter uitvoeriger verklaring. De Bijbel gewaagt ervan in Exodus, 16, 31 : En
het huis Israëls noemde deszelfs naam manna, et het was als
corianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken.
De Rijmbijbel ad vs. 4333 beschrijft manna als een kleine korrel,
als corianderzaad of hagel.
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biologie bevestigd : men kan ze ook vinden in de eerste de beste
uitvoerige pharmacopee, b.v. Hagers Handbuch der Pharmaceutischen Praxis (Berlin 1919, II, 366) . Maar daarmede kunnen
we Vondels opvattingen niet staven ; we moeten dus terug naar
de klassieke oudheid, waar de Encyclopedie van Plinius, de Naturalis historia (XI, 30) zowel Vondel als ons over honing de volgende fantastische meningen opdient :
« Honing komt uit de lucht en vooral bij opkomst van de sterren, speciaal de Sirius, en niet eerder dan de opkomst der Pleiaden, sublucanis temporibes, in de vroegste morgenuren. Dan vindt
men, prima aurora, de bladeren der bomen met honing bedekt,
zodat ze bedauwd schijnen, en mensen die vroeg buiten zijn,
bemerken dat hun haren plakken, hetzij dit een soort zweet van
de hemel is, hetzij speeksel van de sterren (siderum saliva) hetzij een vocht uit de lucht, die zichzelf reinigt. We wilden wel,
dat het zuiver en vloeibaar was zoals het uit de hemel viel ;
nu echter, ofschoon het van zo grote hoogte valt en in zijn val
zeer vuil wordt en besmet met de damp van de aarde, die het
tegenkomt ; bovendien door de bijen van grassen en bladeren
ingezogen en in hare magen meegenomen (want de bijen braken
het weer uit) door het sap der bloemen bedorven en zovele malen
veranderd, heeft het toch nog grotendeels de smaak van zijn
hemelse afkomst behouden (magnam tamen coelestis naturae voluptatem adfert) . »
Over thi j m, die een zeer fijne soort honing oplevert, zegt Plinius : « ze wordt door stortregens beschadigd en verliest haar
bloemen, maar dat is een teken dat er spoedig honing gaat vallen : ut augurium mellis est ».
Over het weer (II, 152) : bij grote hitte en felle koude komen
geen wolken voor.
Deze opvattingen van Plinius zijn tot juist begrip van Vondels'
poëzie niet te ontberen en laten zich als volgt samenvatten : Honing valt in de vroegste morgenuren onder invloed van de sterren ; de wolken en andere dampen beletten die val en maken de
honing minder zuiver, zodat bij grote hitte of koude, als er geen
wolken zijn, de honing op zijn best is. Stortregens beschadigen
weliswaar de bloemen, maar reinigen tevens de wolken, zodat de
honing dan ook zuiverder vallen kan.
In Lucifer vs. 269 e.v. is aan Gabriël opgedragen Adam en
Eva in hun staat van paradijsbewoners de spijs der onsterfelijkheid te doen toeregenen. De Aertsengel geeft die order aldus
door :
Een ander draey gestarnte en ronde hemelkloten,
Of zett' den hemel op, of hou de lucht gesloten
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Met wolcken, om den bergh te zegenen omlaegh,
Met eenen zonneschijn, of versche regenvlaegh
Van manne en honighdau, daer Godt wort aengebeden
Door d'eerste onnozelheid, de burgerij van Eden.

Het is of men Plinius leest ! De sterren worden in stelling
gebracht, de hemel en wolken zo voorbereid, dat de zon kan schijnen en de honing onbesmet vallen kan tot voedsel voor het eerste
mensenpaar. Adam is met het product zeer ingenomen, want hij
zegt (Adam in Ball. 175) :
De dauw, die 's morgens valt van boven
Is zuiver mann' en lekkernij
Op onze tong. Hoe zouden wij •
Den Oorsprong alles goeds niet loven !

Gabriël voert die opdracht nogmaals uit in AltaergeheimenisI, 225. Hij treft de voorbereidingen tot het vallen van het
manna, en begint met de lucht te reinigen door het blazen van
een koude wind :
sen,

Maer d'andre helft, wie Godt dien last betrouwde,
Blaest door de lucht met winterkille koude.

Vervolgens wordt de thi j m getroffen, wat volgens Plinius een
voorteken is dat er honing gaat vallen.
Terwijl omhoogh de tijm en roozeblaên
En leliën, van honighdauw gelaên
En met de roe van Gabriël geslagen
Besprengkelen met versche druppelvlagen
De lucht omlaegh ; daer zij, als hagelsteen
Gestremt, van 't heir der Engelen, naer beneên
Het leger, dat gedeelt leit in zijn orden
Als in den mont en toegehagelt worden.

De stortregens van Plinius zijn overgedragen op de roede van
Gabriël ; daarna gaat er iets vallen, en de Engelen treden in de
plaats van de sterren. Dit zijn de voorbereidingen in de hemeltuinen ; wat gebeurde er intussen op aarde ?
(236) Allengskens brak de dagh in 't Oosten aen ;
De morgenstar was noch niet opgestaen..,

Men ziet het : de honing valt prima aurora, in de vroege morgen.
(240) Toen uit den schoot en hant en nuchtren mont
Der Engelen, een morgenlucht den gront
(Terwijl de dagh verdoofde 's hemels lampen)
Quam zuiveren van ongezonde dampen
En reinigen de landstreeck hieromtrent.

Want volgens Plinius bederven die ongezonde dampen de vallende honing.
Dat ruischen suisde al voort, van tent tot tent,
En scheen gelyck een troostboo voor hen allen,

Dat komt uit. Vondel vertaalt augurium door troostboo : nu
kan men de honing verwachten. Daar komt hij :
(247) Zij luisterden, totdat ze hoorden vallen
Dien hagel, als kristal, van dack tot dack.
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Al 't leger vloog ten hutte uit, ieder sprak
Of riep vast : wat is dit ? Dan de een, dan d'ander,
Zij zagen 't veld, gelyck met coriander
En rijp, bestroit. Het lagh er kleen en ront,
En tusschen rijp en daudrop, en gezont
En voedzaem, juist van smaeck, als bloem van terwe
En honigh. Noit droeg winter witter verwe.

Leggen we nu de Kruisbergh hiernaast :
Uit leliwit en rooseblos
d'Aertsenglen mann' met necter kneden...

dan ligt het voor de hand om te begrijpen : dat sluit precies aan ;
Aertsengelen zijn hier inderdaad Aertsengelen. En toch ligt het
geval anders ; want de samenhang wijst uit dat we hier met een
vergelijking, een mystieke aanduiding te doen hebben. De realiteit is, dat manna of hemelhoning wordt gekneed met het aardsche vocht, nectar, door de bijen. Waarom schreef Vondel in
plaats van bijen dan : Aertsengelen ? De vraag wordt klemmender, omdat Franciscus van Sales dit kneden van manna en nectar
wel degelijk aan de bijen overlaat en daarop uitdrukkelijk zegt,
dat hij de priesters bedoelt. We lezen in zijn Introduction à la
vie dévote, II, 21 : « 0, Philothée, imaginez vous que comme
l'abeille, ayant recueilli sur les fleurs la rosée du ciel et le suc
le plus exquis de la terre, et l'ayant réduit en miel, le porte dans
sa ruche, ainsi le prêtre, ayant pris sur l'autel le Sauveur du
monde, vrai fils de Dieu, qui comme une rosée est descendu du
ciel, et vrai fils de la Vierge, qui comme fleur est sorti de la
terre de notre humanité, il le met en viande de suavité dedans
votre bouche et dedans votre corps. »
Men overtuige zichzelf : het uit de hemel vallend manna, doelend op de goddelijke natuur van Jesus Christus, en de aardse
nectar, doelend op Zijn Mensheid, verenigd in het hernieuwde
Kruisoffer, door den priester opgedragen, worden ons hier in
mystieke zin ter overweging voorgesteld. Ofschoon het voor mij
vast staat, dat Vondel de Introduction aandachtig heeft gelezen
en ook benut heeft in de Altaergeheimenissen, blijft de vraag
naar de bronnen voor Vondel van de Kruisbergh hier open ; men
doet beter het onderzoek te leiden naar de vermoedelijk Spaanse
bronnen van Franciscus van Sales, waaruit ook Vondel kan hebben geput. Ik heb dit reeds gedaan, maar zonder resultaat. Wat
nu de bijen betreft in de passage van Franciscus van Sales :
Vondel kon die bijen niet gebruiken, omdat hij de priester nu
eenmaal niet onder het beeld wil aandienen, dat door Marnix
van St. Aldegonde belachelijk was gemaakt. De vraag blijft dus
open, waarom Vondel in plaats van bijen juist Aertsengelen koos.
Hierover later (pag. 941) .
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In ieder geval : het nuttigen van dit manna en deze nectar
behoort tot de volledige deelname aan het hernieuwde Kruisoffer,
de Mis. Vondel vervolgt geheel conform deze gedachtengang :
De dagh en teelt geen uchtendroos
Soo dickmael hy komt aengereden,
Die soo de flaauwe ziel verquickt
En 't hart, tot wanhoop toe verstickt
Versterckt, als deze roosegeuren
Van 's levens roosentack en hout
Van bittre tranen nat bedouwt,
Tot troost van al die eeuwigh treuren.
« Soo dickmael hy komt aengereden » teelt die dag een uchtendroos aan het hernieuwde Kruisoffer, die met hare geuren de ziel
verkwikt en versterkt. Deze gedachte is alweer Spaans. Juan de
Avila, Tratado XXVI Sant. Sacramento : No dicen los f iloso f os

que con olores se podra un hombre sustentar algun poco, prolongar la vida por algun rato ? Zeggen de wijsgeren niet dat de
mens zich met geuren enigszins kan versterken, en het leven

korten tijd verlengen ? Men ziet : telkens dringt zich de vraag
op naar de Spaanse bronnen voor de Kruisbergh.
Hiermede zijn we gekomen tot vers 40 of de helft van het
gedicht. In de volgende verzen gaat het beeld van de rozenboom
over in dat van een bron, die de dorstige laaft :
Hier springt, voor al die dorstigh sijn
Een bron van roode en witte wijn
Soo lecker als oit tong kon keuren.
Hier wascht men het bevlekt gemoed
In 's levens kostelijcken vloed
Vergadert uyt vyf suivre sprongen.
Hier levren d'aders purper uit
Tot pracht der konincklijcke bruid
Wiens lof van David is gesongen
En van den wysen Salomon
Doense in dees speer en spijckerbron
Bevochtighden hun goude tongen
Doen David stelde luisterscherp
Op dat geluid sijn schelle harp
En Salomon sijn hooge klanken.
O bloed en waterrijcke rots !
O hartebron der wijsheid Gods !
O artzeny voor alle krancken !
Vergun my oock een druppel nat
Bevloey mijn dor en dorstigh blad.

De plaats, waar David zijn gouden tong in dees speer en spijkerbron bevochtigde, is zonder twijfel Psalm 21 vers 17, waar
hij met schelle harp, dus in een voor ieder verstaanbare gedachte,
over de Messias voorspelt (Vert. Vondel, 77) :
Zij graven fel, en wroeten,
En drijven door mijn voeten
En handen stael en yzer, dat het knelt.
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Daer hang ick, en men telt
Mijn beenders, door het spannen van de leden,
Van boven tot beneden.

Deze psalm is gewijd aan het Lij den van Jesus en daarom
bestaat er voor Vondel aanleiding er in de Kruisbergh aan te
herinneren ; maar er is meer. Want de slotverzen luiden (Vert.
Vondel 147) :
De rijcken, hier verzaet
Van weereltsdom, en staet,
Gewilligh zich aen zijnen disch begeven,
Genieten 't eeuwigh leven
Door d'offerspijs, aenbidden Godt den Heer...
,

Hiermee legt dus David-Vondel verband tussen het Kruisoffer
en de Offerspijs, en dat is het nu precies, wat Vondel ook in de
verzen 1-20 en 21-40 laat uitkomen. Vondel herinnert aan Davids
psalm, om erop te wijzen, dat de voorspelling van de Psalmist
niet in de Kruisbergh in vervulling is gegaan, maar in Kruisbergh
en Eucharistie. In Altaergeheimenissen II, 464 bezigt hij de woorden schelle harp nogmaals om de gedachte zij aten en aenbaden
te doen verstaan, ontleend aan dezelfde psalm, want Kruisoffer
en Eucharistie zijn niet te scheiden.
De hoge klanken van Salomon wijzen op het Hooglied, IV,
12-14 : « Mijne zuster, o, bruid, gij zijt een besloten hof, een
afgeperkte wel, een verzegelde fontein. Uwe scheuten een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten... 0 fontein der
hoven, put van levende wateren die uit de Libanon vloeien ! »
Samenvattend zegt Vondel : « wat uit deze bron vloeit, is lecker,
het wascht, het versiert, het geneest ». Hierin vat hij derhalve
de vruchten van de volledige deelname aan het hernieuwde Kruisoffer samen. Vondel ziet zichzelf als een boom aan de oever
der stromen, waarvan Augustinus zegt, dat hij de rechtvaardige
voorstelt, die goede werken als vruchten voortbrengt (de Civ. Dei
XIII, 21 : ligna fructitera sanctos) , terwijl Jesus Christus de boom
des Levens is, in wiens schaduw Vondel zijn Verlosser dankt :
En leer me myn Verlosser dancken
Op d'oevers van dien gulden stroom,
In schaduw van dien roosenboom
Bedeckt met Cherubinnevleuglen.
Daer rust het afgejaegde hart
Daer vindt het stilpijn voor sijn smart
Daer nestlen alle tamme veuglen,
En heffen tegens Paradijs
Bij beurt een lofzang aen om prijs
Daer leert de ziel haer lusten teuglen
Met Gods gebit en roosentoom.
s'Ontwaeckt er uit den ydlen droom
Der ydle wereld, om t'aenschouwen
Den Middelaer van 't Nieuw Verbond.
Sy kust sijn bleeken roosemond.
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Men siet er onder 't puick der vrouwen
De Christelijcke Magdaleen
Haer traenen, suchten en gebeen
God offren met een vast vertrouwen
Dat als een Baeck in 't duister scheen.

In de schaduw van die rozenboom is het mogelijk de Middelaar van het Nieuw Verbond te erkennen, en in lofzang met het
Paradijs te wedijveren : dan is dus de paradijstoestand van Adam
en Eva vóór de zonde in de ziel hersteld. De Verlossing is in de
ziel voltrokken, de erfzonde is teniet gedaan en het doel van het
Kruisoffer is volledig bereikt. Middelaar van het Nieuw Verbond
werd Jesus door zijn Lijden. Het woord is van Paulus, Hebr. IX,
13-15 : « Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as
der jonge koe, besprengende de onreiner, hen heiligt tot reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal dan het Bloed van Jesus
Christus die door den eeuwigen geest Zichzelven Gode onstraf feli j k geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om
den levenden God te dienen ? En daarom is Hij de Middelaar
van het Nieuwe Testament »... wiens bleke rozenmond Vondel kust.
Sterck ( Oorkonden, p. 138 e.v.) vermoedde, dat Vondel aan
Mevrouw Magdalena Baeck-van Erp een zachte wenk heeft willen geven hem in het geloof te volgen : haar weigering zou de
wijziging in de verzen ten gevolge hebben gehad. Sterck merkte
niet op, dat Plemp in zijn latijnse vertaling dit vermoeden als
juist bewijst. Want de laatste vier verzen plaatst hij niet aan
het slot van zijn paraphrase, waar ze toch op gezag van Vondel
thuis horen, maar dadelijk achter de passage van de christe bijen :
Wat Vondel zéér bedekt aangeeft, dat roept Plemp openhartig :
« Magdalena, komt ge ? De spijs zal U voeden door de geur alleen
(wéér die geur !) zodat ge opnieuw in bloei zult komen, en als
er een heilige Venus bestaat, dan sprekend op die Venus zult gelijken ! » Charmante versmelting van christendom, humanisme
en speculatie op vrouwelijke ijdelheid ! Men zag er onder
't puick der vrouwen... m.i. is Mevrouw Baeck, wier dochter op zeventienjarige leeftijd katholiek is geworden, aanwezig geweest
bij Vondels Eerste Heilige Communie in het Begijnhofkerkje.
Overzien we thans « de Kruisbergh » in zijn geheel. De eerste
twintig verzen stellen ons de reële Kruisbergh voor. De volgende
twintig de aanwezigheid der mensen bij het Hernieuwde Kruisoffer, en de volledige deelname daaraan door het nuttigen van
de Offerspijze ; vers 41 tot 60 de vrucht van die volledige deelname ; de laatste twintig de gevolgen : terugkeer tot de gave
Paradijstoestand, derhalve de vernietiging van de erfzonde of
anders gezegd : het met het Kruisoffer beoogde doel. Wat bedoelde Vondel dus met « de Kruisbergh » ? De aandoenlijke ver-
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Katholicisme en Oecumenisme
door Ch. INDEKEU S.J.

« De muren die ons scheiden reiken niet tot de hemel. »
Het werk der hereniging heeft gelukkig, vooral sedert enkele decennia, in
steeds ruimer kringen belangstelling gevonden ; en dit bij niet-katholieken
zowel als bij katholieken. Bij Protest an ten en Orthodoxen wordt die drang
naar eenheid wellicht scherper ondervonden, wegens de hopeloze verdeeldheid waarin ze dreigen ten onder te gaan. De rampzalige gevolgen van een
verscheurde christenheid treffen de Rooms-Katholieken meestal minder
diep, veilig geborgen als deze zich voelen in den schoot van de ware Kerk.
Terwijl de Protestanten langs hun internationale jeugdbewegingen en bij
middel v an hun persdienst het oecumenisch 1 bewustzijn trachten aan te
kweken, is er van katholieke zijde ternauwernood een boek voorhanden,
dat Rome's houding betreffende het herenigingsvraagstuk voor het groot
lezend publiek behandelt.
juist in dit opzicht zal het interessant boekje « Le Saint-Siège et l'Union
des Eglises » dat professor Aubert onlangs in de reeks « Chrétienté Nouvelle » liet verschijnen, grote diensten bewijzen 2 Deze beschouwing wil bij
die studie aansluiten. Beter dan in vroeger verschenen werken zal de
lezer, ook als hij met de unionistische problemen allerminst vertrouwd is,
daar een heldere en genuanceerde uiteenzetting vinden van het RoomsKatholieke herenigingswerk. De voornaamste pogingen door de pausen
sedert een goede honderd jaar aangewend om de Protestanten en afgescheiden christenen uit het Oosten tot den schoot der Moederkerk terug
te voeren, worden in hun historisch kader geplaatst en enkele van de
interessantste pauselijke documenten daarbij kort besproken.
Schrijver heeft op merkwaardige wijze de juiste toon weten te treffen.
Een dubbel euvel diende immers vermeden te worden : enerzijds het
polemische genre der oude controversisten en apologeten. Om de ware
Kerk in het volle licht te plaatsen, schilderden zij al het overige in de
donkerste kleuren. Anderzijds een niet denkbeeldig gevaar, de diep ontroerende aspecten, die men in niet-katholieke kerken ontdekt, zozeer op te
hemelen, dat men, als het ware erdoor gefascineerd, het gedegen goud van
de Moederkerk erbij vergeet. Meer dan één bekeerling uit het protestantisme
of de orthodoxie werd diep geërgerd door de al te grote vrijheid, waarmede
sommige unionisten personen en instellingen binnen de Katholieke Kerk
.

1. Om alle misverstand te voorkomen gebruiken wij de termen « Oecumenische Beweging »
en « Oecumenische Raad » uitsluitend om het herenigingswerk bij niet katholieken te bestempelen. Wat wij door « oecumenische gezindheid » bedoelen, zal in den loop van ons betoog
duidelijk worden.
2. Roger Aubert : Le Saint-Siège et l'Union des Eglises. Textes choisis et introduits. Coll.
« Chrétienté Nouvelle », Editions Universitaires, Les Presses de Belgique, Brussel, 1947,
Naar
160 blz. - Onder de minder recente studiën dient vermeld : Dr. Alphons Mulders,
Kerkelijke Eenheid. N.V. Teulings' Uitgevers-Mij, 's Hertogenbosch, N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Leuven, 1930.
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hekelen. Professor Aubert heeft met meesterlijk vaste hand te midden
gehouden tussen beide klippen. Zonder in bijzonderheden te treden wensen
wij hier slechts twee hoofdmotieven van zijn betoog in het licht te stellen :
de onveranderlijke beginselen, die, overeenkomstig de leer der pausen, aan
elke ware hereniging tot grondslag moeten dienen ; en de duidelijk merkbare evolutie op het plan van de practische richtlijnen.
De beginselen, die de katholieke houding tegenover het herenigingsvraagstuk moeten bepalen, werden herhaaldelijk door de pausen geformuleerd : « Wat wij nastreven, schrijft Leo XIII, is een volmaakte en
onbeperkte eenheid, en niet slechts een zekere gemeenschap van dogma's
en een wederzijdse betuiging van broederlijke liefde. De waarachtige eenheid tussen de christenen is er een door Christus bedoeld en ingesteld ;
zij bestaat in eenheid van geloof en bestuur. » 1 De katholieke Kerk kan
derhalve nooit genoegen nemen met een wereldwijde federatie van christelijke
kerken, waarin Christus' volgelingen zich zouden groeperen op het terrein
van de liefdadigheid en de godsdienstige praktijken, zonder op te houden
onderling te verschillen in zake dogma, liturgie en kerkelijke inrichting.
Dit was de ideologie van de z.g. Li f e and Work beweging, door de lutherse
bisschop van Upsala, Nathan Soderblom in 1910 gesticht. Even kordaat
wees Benedictus XV in 1919 iedere deelname van katholieken aan de
Faith and Order beweging van de hand. Ofschoon deze laatste immers een
zekere eenheid van geloof en hierarchische instelling voor de ware hereniging
noodzakelijk achtte, huldigden haar leiders toch de anglikaanse ecclesiologie ; zij meenden namelijk, dat geen enkele van de tegenwoordig bestaande
kerken, op zich zelf, de enig ware Kerk van Christus vertegenwoordigt ;
allen zijn zij onvolmaakt, niet alleen in hun leden maar als instelling.
Volgens de beroemde « Branch-Theory » zouden de Roomse, Orthodoxe
en Anglikaanse kerken drie uiteenlopende maar gelijkwaardige takken zijn
van eenzelfde stam, de ware Kerk van Christus. Die Una Sancta, door
Christus gewild, zal derhalve ontstaan door het samengroeien van die drie
kerken, dank zij minzame onderhandelingen en onderlinge concessies. In
een zelfde gedachtenlijn spreekt Mr. Visser 't Hooft, de heraut van de
World Council of Churches over « de Kerk in de kerken » ; de ene ware
Kerk van Christus is volgens hem verscholen in de menigte hedendaagse
kerken en moet eruit te voorschijn komen 2 Het komt wel eigenaardig
voor, zo merkt P. Crivelli hierbij op, dat onze afgescheiden broeders op
zoek gaan naar de Una Sancta, alsof Onze Heer zijn Kerk gesticht had
om ze gedurende twintig eeuwen verborgen te houden, in afwachting dat
de Oecumenische Raad ze zou ontdekken 3
Gezien de valse ideologie waarop zij steunen, kon de katholieke Kerk
onmogelijk, als gelijke .onder gelijken, aan soortgelijke besprekingen met
andere kerken deelnemen, zonder de waarheid, waarvan zij de behoedster
is, tekort te doen. Wanneer wij dus spreken van « hereniging der kerken »,
-

-

.

.

1. Leo XIII, Praeclara Gratulationis, op 20 Juni 1894.
2. W. A. Visser 't Hooft, The Church and its Functions in Society, aangehaald door
Angus Dun in Christendom, Spring 1942.
3. C. Crivelli, La Conferenza Ecumenica Panprotestante per 1'Anno 1948. Concilio
Ecumenico delle Chiese. La Civiltå. Cattolica, 15 Febbraio 1947, blz. 265 en vlg. anno 98,
',vol. I, Quaderno 2320.
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ceremoniën, gecelebreerd in talen, die om hun hogen ouderdom eerbiedwaardig en door het gebruik dat de apostelen en kerkvaders erv an maakten,
geheiligd zijn. » Bij de herdenkingsfeesten van het Concilie v an Nicea
in 1925 zou Pius XI voor het eerst in de Sint Pieterskerk plechtig
assisteren bij een Heilige Mis volgens de liturgie van de H. Johannes
Chrysostomus, aldus openlijk zijn waardering en liefde voor die ritus te
kennen gevend.
In een zelfde geest van uiterste welwillendheid en wederzijdse hoogachting, werden in 1925 door kardinaal Mercier besprekingen gevoerd met
een vooraanstaande Anglikaan, Lord Halifax. Bij deze merkwaardige
apostel van de hereniging hoort men, wellicht voor het eerst zo duidelijk,
een echt irenische toon doorklinken, namelijk de totaal nieuwe overtuiging,
dat er aan beide kanten een toenadering verondersteld wordt, een bekennen
van fouten en vergissingen, een afleggen van vooroordelen. « Nous pensions,
zo schrijft de kerkvorst, que peut-être en parlant à coeur ouvert et avec
la persuasion intime que d an s un vaste conflit historique, qui a duré des
siècles, tous les torts ne sont pas d'un seul clité, en précisant les termes de
certaines questions en litige, nous ferions tomber des méfiances, des préventions, dissiperions des équivoques, aplanirions les voles... » 2 Enigszins
ongerust over de wending, die de besprekingen namen, achtte Rome het
raadzamer de onderhandelingen na de vierde conversatie stop te zetten.
Ging Pius XI, waar het de Anglikanen betrof, eerder omzichtig te werk,
jegens de christenen uit het Oosten gaf hij blijk van ware oecumenische
gezindheid. « De afgescheiden oosterlingen, zo schrijft hij in zijn omzendbrief Ecclesiam Dei op 12 November 1923, hebben de plicht hun aloude
vooroordelen af te leggen om het ware leven van de Kerk te leren kennen ;
zij mogen aan de Roomse Kerk de feilen van private personen niet ten
laste leggen, feilen die zij zelf veroordeelt en naar best vermogen probeert
goed te maken. De latijnen van hun kant moeten een grondiger en vollediger
kennis opdoen van de Oosterse instellingen en gebruiken. » Tot dat doel
zal hij, de oud bibliothecaris v an de Ambrosiaanse bibliotheek, de wetenschappelijke arbeid dringend aanbevelen en steunen. Het pauselijk Oosters
Instituut, door Benedictus XV in 1917 te Rome opgericht, vertrouwde hij
in 1922 aan de Jezuïeten toe ; in 1924 deed hij beroep op de Benedictijnen
om met een klooster voor den Oostersen ritus te beginnen, waar naast
de liturgie en het gebed, de studie van de Oosterse aangelegenheden een
ereplaats zou innemen 3 De congressen van Ljubliana, Velehrad 4 Lemberg,
Wenen en Praag ; tijdschriften zoals : Echos d'Orient, Oriens Christianus,
Byzantion, Orientalia Christiana, Irenikon, Oestliches Christentum
en zoveel
andere minder gespecialiseerde publicaties zouden machtig bijdragen om in
den loop van de dertig laatste jaren de opvattingen van vele katholieken
en niet-katholieken te wijzigen en gedachtenwisselingen in volle sereniteit
mogelijk te maken. Herinneren wij slechts aan de rehabilitatie van Photius,
.

,

,

1. Leo XIII, Orientalium dignitas, 30 November 1894.
2. Card. Mercier, Herderlijke Brief van 18 Januari 1924. Zie : Card. Mercier, L'Unité
Chrétienne. Textes et Discours, Irenikon Collection, Amay, 1927, No 3-4, blz. 9.
3. Brief Equidem verba, van 21 Maart 1924, . aan den H.E.P. Fidelis von Stotzingen,
Abt-Primaat der Benedictijnen. Zie hierover : Voor de Hereniging der Kerken. Een onderneming
van Benedictijner-monniken, Priorij der Hereniging, Amay a/Maas, (België) 1925. Sinds
1939 is deze priorij naar Chèvetogne (provincie Namen) overgebracht.
4. Velehrad, stadje in Tsjecho-Slowakije, waar volgens een aloude overlevering, de grote
Slavenapostel Methodius zijn bisschoppelijke residentie had en in 885 zou zijn gestorven.
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die de vrucht was van de opsporingen van den Byzantinist Dvornik, en
aan een juister begrip van Luthers ware inzichten. Betekenisvol is ook
het volgende feit. In 1942 verscheen te Rome de eerste katholieke uitgave
van het Slavische Menologium. Het bevat naast de feesten die voor het
Griekse schisma reeds waren ingesteld, ook een dertigtal feesten, na 1054
in het ti j deigen der Russische kerk opgenomen. Volgens het oordeel namelijk van deskundigen zou de Russische Kerk in haar geheel pas vanaf de
dertiende eeuw definitief als dissident moeten beschouwd worden. Mits
voldoende waarborgen betreffende de rechtgelovigheid en de authentieke
heiligheid aanwezig waren, heeft Rome gemeend aan Russische heiligen,
die vóór die tijd leefden, in het katholiek Menologium een plaats te moeten geven 1.
In een toespraak tot Italiaanse universiteitsstudenten op 10 Januari 1927
kon Pius XI de vraag stellen : « Kent men genoeg al het kostbare, edele
en diep-christelijke, dat in de brokstukken van de aloude katholieke waarheid vervat is ? De stu kken, die van een goudhoudende rots afbrokkelen,
houden zelf gouderts in. » 2 Heden begint men dit stilaan in te zien. Het
wachtwoord van de pausen is de wereld aan het veroveren en men mag
wel zeggen, dat de « oecumenische gezindheid » met den dag meer veld
wint. Met « oecumenische gezindheid » bedoelen wij hier de overtuiging,
dat de scheuringen ook voor de katholieke Kerk een ramp en niet alleen
een smart betekenden, al werd haar wezen er geenszins door aangetast ;
of nog, volgens de formule van Pius XII, dat de hereniging niet enkel
voor de afgescheidenen, maar in zekeren zin zelfs « voor de hele christelijke
maatschappij rijke vruchten zal afwerpen » en « een verbreiding zal
betekenen voor Christus' mystiek Lichaam en voor ieder zijner leden. » 8
Inderdaad, de schisma's zijn voor de katholieke Kerk zelf meer nog een
kwalitatieve verminking dan een kwantitatieve vermindering geweest. Het
is ondermeer duidelijk, dat de eigen traditie van de Griekse en Syrische
kerkvaders sedert het Oosters schisma enigszins in vergetelheid was geraakt
bij de katholieke theologen. Zouden de protestantse scheuringen in de
zestiende eeuw wellicht soortgelijke ontstekingen veroorzaakt hebben op
de wonden zelf, die ze de Katholieke Kerk toegebracht hadden ? Na de
gezonde en onontbeerlijke reactie tegen het protestantisme was er inderdaad
in de vroomheid van sommige katholieken een zekere sclerose ingetreden,
of zoals P. Dabin het uitdrukt, « une sousalimentation scripturaire, qui
anémie le christianisme de tant de catholiques et constitue l'un des plus
graves fléaux que 1'Eglise ait connu depuis la Réforme. » 4 De rijke
verscheidenheid van religieuze levensvormen, die zich in andere belijdenissen
soms op vrij onovenwichtige wijze ontwikkelden, in de katholieke Kerk
opnieuw integreren en doen opbloeien, is juist het oogmerk van elk onvervalst oecumenisme.
Wie de pauselijke directieven op gebied van Unionisme onbevooroordeeld
heeft gelezen, zal volmondig toegeven, dat het verwijt van intolerantie en
1. Zie : Joseph Schweigl, De Menologio graeco-slavico post ann um 1054, in Periodica,
1941, blz. 221-228. Cfr. Sluzebnik, in 32, Rome, Abdij van Grotta-Ferrata, 1942. Izbrannaja
Tchteniia Apostolskiia, in 8, ibid. 1944.
2. Aubert, op. laud. blz. 123.
3. Pius XII, Orienta2ls omnes Ecclesiae, 23 December, 1945. Op. Cit., blz. 155.
4. P. Dabin s. j., Le Sacerdoce royal des Fidèles dans les Livres Saints, Paris, Bloud &
Gay. Gembloux, Duculot, 1944, blz. 14.
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Hei Indië r Beleid IV
door Max van POLL
BESPREKINGEN MET BUITENGEWESTEN

Den 7den Mei 1946 stelde ik in de Tweede Kamer een motie van orde
voor, strekkende tot voortzetting der « in gang zijnde besprekingen », waarvan de tweede overweging aldus luidde :
Overwegende, dat het noodzakelijk moet worden geacht deze besprekingen ook met vertegenwoordigers van de Buitengewesten te voeren en
dat intussen voor die gewesten al dadelijk met kracht naar de vorming
van autonome organen behoort te worden gestreefd.
Deze motie werd aangenomen met 45 tegen 25 stemmen. De vergadering
der Tweede Kamer van dien datum werd bijgewoond door den Luitenant
Gouverneur Generaal Dr. H. van Mook, die na afloop moet verklaard
hebben, dat hij nu althans wist, wat de Kamer wilde. Kort na zijn terugkeer in Indonesië werd de conferentie van Malino gehouden (15-25 Juli) ,
waarop de status van Oost-Indonesië werd besproken.
Ik zeg hier allerminst : post hoc, propter hoc. Het is zeer wel mogelijk,
dat de toebereidselen voor deze conferentie van vóór 7 Mei dateren. Hoe
dit zij : door deze conferentie werd een begin gemaakt, dat later te Den
Pasar (Bali) van 18-24 December werd voortgezet met de stichting van
den Staat Oost-Indonesië, omvattend alle eilanden ten Oosten van Bo rneo
en Java, als sluitstuk.
Op 12 Mei 1947 is daarop gevolgd de stichting der « daerah estimewa »
West-Borneo. Later zijn nog Oost-Bo rneo en Oost-Sumatra tot zelfstandige
gebieden verklaard. Door dezen loop van zaken was het bezwaar, dat de
besprekingen te eenzijdig met de Republiek werden gevoerd, geheel weggenomen en was méér dan gevolg gegeven aan den in de bovenbedoelde
motie uitgedrukten wens, dat met kracht naar de vorming van autonome
organen in de Buitengewesten zou worden gestreefd.
Inmiddels was
DE COMMISSIE GENERAAL
-

benoemd en in September 1946 in Indië aangekomen. Reeds voordat zij
goed en wel in werking trad, was tussen hare drie leden hierin overeenstemming bereikt, dat de grote betekenis der nationale beweging in Indonesië
behoorde te worden erkend, maar dat het niet gewenst was vooraf een
termijn vast te stellen, waarna « het volk » zich vóór of tegen aansluiting
bij, en een samenwerking met Nederland zou kunnen uitspreken : de « tijdbom » onder den band Nederland-Indonesië diende te worden weggenomen.
Dit betekende, dat de onderhandelingen op een geheel nieuwe basis zouden
moeten worden gevoerd ; maar het betekende niet, dat alle tot dan toe
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Even afgezien van de nooit met onomstotelijke zekerheid te beantwoorden vraag, of ten deze niet een beroep mocht en moest worden gedaan op
het staatsnoodrecht, dat dwong tot een zelfstandig handelen der Regering
buiten de Staten Generaal om, en dat in zulke omstandigheden even bindend is als in normale een zuiver constitutionele handelwijze zou zijn ;
moet geconstateerd worden, dat deze redenering, zuiver constitutioneelstaatsrechtelijk gezien, moeilijk aantastbaar is. Wat intussen alleen bewijst,
dat een aangelegenheid als deze niet louter constitutioneel-staatsrechtelijk
mag worden beschouwd.
Het gold hier immers een uitspraak van de draagster van het hoogste
staatsgezag in Nederland, gedaan tegenover derden. De constitutionele
Koning in Nederland verbond zich hier tot een bepaalde wijze van handelen na den oorlog, niet alleen tegenover de Indonesiërs maar ook tegenover bondgenoten in dien oorlog, van wier steun de vrijmaking van het
Koninkrijk afhing, en die reeds toen blijk hadden gegeven van een fellen
afkeer van alles wat naar koloniale overheersing zweemde. Niet op de
laatste plaats om met name den Amerikaansen bondgenoot in dit opzicht
gerust te stellen over de Nederlandse voo rnemens, werd de rede van H. M.
gehouden. Bovendien bevatte deze rede bepaalde beloften aan de Indonesiërs. En nu moge men louter van het standpunt van de Nederlandse
Grondwet en het Nederlandse Staatsrecht uit, volhouden, dat de Staten
Generaal door zulk een rede niet gebonden konden worden ; van breder
internationaal politiek oogpunt uit bezien, was het ontoelaatbaar en in
feite onmogelijk de door den constitutionelen Nederlandsen Koning gedane
toezeggingen te desavoueren. Bij de bondgenoten zou dit nimmer geaccepteerd zijn geworden ; en zowel bij hen als bij de Indonesiërs zou Nederland als een hoogst onbetrouwbaar land zijn gaan gelden, dat op formalistische gronden zoekt te ontkomen aan toezeggingen, welke anderen wel als
bindende beloften moesten klinken.
Telkens opnieuw zullen we bij de oppositie tegen het Indië-beleid dergelijke constitutioneel-formalistische bezwaren ontmoeten tegen morele verplichtingen en verbintenissen, welke de inte rnationale goede trouw eist,
óók al zijn er velen, die al te gemakkelijk over die goede trouw heen
menen te kunnen en te mogen lopen. Voor den materieel zwakkere is
het hooghouden ervan echter óók eis van verstandig beleid.
Waartoe bond nu in grote lijnen de Koninklijke rede ? H. M. constateerde
in die rede allereerst, dat Nederland en Nederlands-Indië vóór den Japansen inval « aan den vooravond van een samengaan op voet van gelijkheid »
stonden. Daarna kondigde Zij aan, dat hare bedoeling was na de bevrijding in gemeenschappelijk overleg te komen tot « een voor de veranderde
omstandigheden passende bouw van het Koninkrijk en zijn deelen ». Zij
verklaarde, dat het vast stond, « dat een vernieuwing noodig is in den
staatkundigen bouw van het Rijk ».
Zij verklaarde zich overtuigd, « dat het Rijk na den oorlog zal kunnen
worden opgebouwd op den hechten grondslag van volledig deelgenootschap ». Zij wist, « dat geen politieke eenheid en verbondenheid op den
duur kon blijven bestaan, die niet gedragen worden door de vrijwillige
aanvaarding en trouw van de overgroote meerderheid der burgers » ; en
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zij achtte « in beide volken de wil en het vermogen tot harmonisch en
vrijwillig samengaan aanwezig ». Een op dien grondslag gevestigde rijkseenheid stuurt aan op « de verwezenlijking van het doel, waarvoor de verenigde naties strijden ». Ten slotte verklaarde H. M., dat in het vernieuwde
Rijk « voor verschil van behandeling op grond van ras en landaard geen
plaats (zal) zijn ».
Samenvattend werd dus beloofd, dat Nederland en Indonesië in een
vernieuwden bouw van het Koninkrijk, op voet van gelijkheid zouden
samengaan in volledig deelgenootschap, en dat de volken der beide delen
als gelijkwaardigen zouden behandeld worden.
Aan deze toezegging moest de Commissie-Generaal, die over den nieuwen
bouw van het Rijk zou gaan onderhandelen zich als gebonden beschouwen.
Ten overvloede werd dit nog eens in hare instructie bevestigd. Als allereerste staatskundig uitgangspunt kreeg de Commissie-Generaal in art. 15c
harer instructie juist deze Koninklijke rede aangewezen. De instructie moest
echter uiteraard rekening houden met alles wat er sinds het uitspreken
van de rede van H. M. in Nederlands-Indië was gebeurd. Daarom werd
haar in art. 14 sub 3 harer instructie o. m. opgedragen : « mede te werken
» aan de voorbereiding van een nieuwe Staatkundige ordening voor Neder» lands-Indië, in het bijzonder door besprekingen te voeren en waar noodig
» afspraken te maken met van ouds bestaande en met nieuw gevormde
» staatkundige organisaties en met vertegenwoordigers van de verschillende
» volkeren en bevolkingsgroepen, voor zoover het Opperbestuur en de Neder» landsche wetgever hiervoor mede verantwoordelijk zijn. » Dit was o. m.
Øe opdracht om te gaan onderhandelen met die « nieuw gevormde staatkundige organisatie », welke zichzelf « Regering der Republiek Indonesië »
noemde ; iets waaraan de Koninklijke rede nog niet had kunnen denken,
omdat, toen deze werd uitgesproken, ook de Nederlandse en NederlandsIndische Regeringen geen nationalistische revolutie in Indonesië hadden
verwacht.
In hetzelfde artikel sub 6, kreeg zij ten slotte deze uitermate delicate
en moeilijke opdracht : « na te gaan, welke belangen bij een omzetting van
» de oude Rijkseenheid in een op den grondslag van een vrijwillig aanvaard
» volledig deelgenootschap gevestigden meer federatieven Staatsbouw ge» meenschappelijk door middel van Rijksorganen behartigd zullen moeten
» worden en de verzorging daarvan voor te bereiden ». Hier werd haar dus
op het voetspoor der Koninklijke rede doch met nadere bepaling van den
vorm van den nieuwen staatsbouw, uitdrukkelijk opgedragen de oude Rijkseenheid om te zetten in een meer federatieven staatsbouw, waarin beide
delen volkomen gelijkwaardig zouden zijn en die door beide vrijwillig zou
worden aanvaard.
Om de taak der Commissie-Generaal nog eens zeer uitdrukkelijk in het
teken van vernieuwing en van vrijwillige aanvaarding door de Indonesiërs
te stellen, kreeg zij in art. 16 harer instructie bovendien nog de volgende
« richtlijnen » mede, waardoor zij zich moest laten leiden.
1. De nieuwe rechtsorde, welke zij voorbereidt, zal enerzijds moeten passen bij de omstandigheden, zoals de tweede wereldoorlog die elders in de
wereld, in het bijzonder elders in Azië heeft geschapen, zal anderzijds Ne-
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van geheel uiteenlopende geaardheid, verleden, godsdienst en
volkeren
cultuur, en bovendien door een derde van den aardomtrek van elkaar gescheiden en in totaal verschillende klimaten levend, welke invloeden hebben, die blijvende verschillen zullen handhaven ; het probleem dus twee
zodanige volken binnen één staatkundig geheel onder te brengen met volledige erkenning van beider gelijkheid en gelijkwaardigheid, kan niet
anders dan tot deze conclusie komen :
1° dat de huidige constitutionele bouw van het Koninkrijk in den zin
der Nederlandse Grondwet hiermede onverenigbaar is ;
2° dat een ombouw van het Koninkrijk, welke met deze grondeisen ten
volle rekening wil houden, slechts op tweeërlei grondslag denkb aar is,
te weten :
a. door aan de Indonesische onderdanen van het Rijk geheel dezelfde
rechten te geven als aan de Nederlandse onderdanen, zodat er een Nederlands Indonesisch Koninkrijk zou ontstaan in de plaats van het historische
Koninkrijk der Nederlanden ;
b. door aan Indonesië een even grote zelfstandigheid toe te kennen als
aan Nederland met handhaving van een of anderen staatkundigen en staatsrechtelijken band tussen beide delen.
Dit worde even toegelicht.
Ad primum : de huidige Nederlandse Grondwet beschouwt in artikel 1
het grondgebied van Nederlands-Indië als een deel van het Koninkrijk.
In artikel 2 zegt de Grondwet echter, dat ze, tenzij het tegendeel wordt
vermeld, alléén geldig is voor het Rijk in Europa.
Verder spreekt de Grondwet slechts zéér weinig over de overzeese gebiedsdelen. Waar dit geschiedt, legt ze evenwel een verhouding vast, welke het
Nederlandse oppergezag ten volle handhaaft.
In artikel 62 kent ze den Constitutionelen Koning, dat is de Nederlandse Regering het opperbestuur toe over Nederlands-Indië, Suriname
-en Cura c ao. In datzelfde artikel zegt zij, dat het algemeen bestuur in Indië
in naam des Konings wordt uitgeoefend door den Gouverneur-Generaal op
de wijze door de (Nederlandse) wet te regelen. De Nederlandse wetgever
bepaalt dus hoe Indië geregeerd moet worden. Bovendien worden in dit
artikel nog bepaalde bevoegdheden aan den « Constitutionelen Koning »,
d.i. de Nederlandse Regering voorbehouden.
Dan wordt in artikel 63 wederom de Nederlandse Wetgever belast met
de regeling der Nederlands-Indische staatsinrichting. Ook zal de Nederlandse wetgever bepalen op welke wijze organen in Indië de inwendige aangelegenheden aldaar zullen regelen, tenzij de wet bepaalde bevoegdheden
aan den constitutionelen Koning, de Nederlandse Regering dus, toekent.
Het is niet nodig verder op de thans bestaande wettelijke regeling in
te gaan. Deze bepaalt, dat het algemeen bestuur in Indië wordt uitgeoefend
door den Gouverneur-Generaal overeenkomstig de aanwijzingen des Konings. Dit wil zeggen : de aanwijzingen der Nederlandse Regering. En
aangezien de Nederlandse Regering verantwoordelijk is aan de Nederlandse Staten Generaal, hebben deze de bevoegdheid zich te bemoeien met
zelfs alle onderdelen van het algemeen bestuur in Indië. Deze wet zou
echter zonder Grondwetsherziening gewijzigd kunnen worden ; en het zou
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dus mogelijk zijn de zelfst an digheid van Indonesië nog belangrijk groter
te maken dan ze was ook binnen den huidigen Rijksopbouw. Maar het is
voor geen betwisting vatbaar, dat volledige gelijkheid en gelijkwaardigheid
binnen de grenzen v an den huidigen bouw van het grondwettelijke « Koninkrijk » niet bereikbaar zijn ; want de Grondwet eist, dat het algemeen bestuur
in Indië wordt uitgeoefend door den Gouve rn eur-Generaal op de wijze door
de Nederlandse Wet te regelen. Op die Nederlandse wet nu hebben de
Indonesiërs als zodanig geen invloed. Er is dus van gelijkheid en gelijkwaardigheid geen sprake.
Ad secundum, sub a. Theoretisch zou de gelijkheid en gelijkwaardigheid
tot stand kunnen worden gebracht door den Indonesiërs dezen invloed wèl
toe te kennen en hun ook overigens alle Grondwettelijke rechten toe te
kennen, welke de Nederlanders hebben. Met andere woorden door artikel 2
uit de Grondwet te laten vervallen en de Grondwet voor het gehele Koninkrijk toepasselijk te verklaren. Nu is echter zonder meer duidelijk, dat dit
practisch onuitvoerbaar is. Er zou dan een Parlement moeten komen, gekozen door en uit Nederlanders en Indonesiërs, waarbij zelfs de gelijkheid
in aantal afgevaardigden van beide partijen, niet als gelijkheid zou worden
aanvaard. De Regering zou op z'n minst voor de helft uit Indonesiërs
moeten bestaan ; Indische gewesten zouden een soort Nederlands-Indonesische provincies moeten worden enz., enz. Alleen reeds de overwegingen,
dat zulk een Regering en zulk een Parlement onmogelijk een voor beide
partijen gelijk strafrecht en burgerlijk recht zouden kunnen invoeren en
dat Nederl an d zelf evenmin een Regering zou verdragen, half door Indonesiërs gevoerd als Indonesië het omgekeerde, maken deze oplossing totaal
onmogelijk. Blijft dus als practisch mogelijk alleen over de sub 2b genoemde.
Ad secundum sub b. Deze mogelijkheid laat verschillende oplossingen
toe, wanneer men alléén en uitsluitend let op de gelijkheid en gelijkwaardigheid van Nederland en Indonesië, maar er blijft slechts een enkele
oplossing over, als men Øk let op den eis, door de instructie aan de Commissie-Generaal gesteld, dat 1° een vrijwillig volledig deelgenootschap met
Rijksorganen ter behartiging van gemeenschappelijke belangen in het leven
zal worden geroepen ; 2° in de nieuwe rechtsorde Nederlands roeping overzee,
met name ten aanzien van de Indonesische volken moet worden erkend.
Deze opdracht aan de Commissie-Generaal sloot de Engelse oplossing
van den dominion-status uit. Want het Engelse dominion kent slechts een
enkelen band met het Moederland : dien met den persoon van den Koning
van Engeland. Het kent geen Rijksorganen ter behartiging van gemeenschappelijke belangen en ook geen erkenning van een Engelse roeping
ten aanzien van het Dominion. Voorzover deze beide dingen in de practijk
toch wel tot stand komen in de Britse Commonwealth, borrelden en borrelen ze op uit vrijwillige, wederzijdse besluiten ; ze zijn echter op geen
enkele wijze in een statuut of een Grondwet vastgelegd.
Practisch beperkte zich derhalve het aantal mogelijkheden voor de Commissie-Generaal slechts tot een enkele, al laat deze dan ook verschillende
modaliteiten toe : een Rijksopbouw uit twee volkomen gelijkberechtigde
en gelijkwaardige delen, niettemin een eenheid vormend door beide delen
omvattende organen, welke gemeenschappelijke belangen behartigen.
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Dit probleem was vooral hierom zo moeilijk : dat Nederland een « souvereine » Staat is, die er uiteraard niet aan kon denken zijn Souvereiniteit
prijs te geven en dat er dus geen volledige ge lijkheid en gelijkwaardigheid
kon bestaan in een volledig deelgenootschap, als ook Indonesië geen « souvereine » staat zou worden. Van den anderen kant echter leek, bij een
bepaalde opvatting van het souvereiniteits
en van het Staatsbegrip, een
andere dan een zuiver volkenrechtelijke verhouding tussen « souvereine
Staten », ondenkbaar, zodat bij deze opvatting de thesis van de Republikeinse vertegenwoordigers de thesis van een nauw bontgenootschap tussen
Nederland en Indonesië de logische oplossing leek.
Ziedaar het probleem waarvoor de Commissie-Generaal zich zag gesteld
toen zij hare onderhandelingen met de « nieuw gevormde staatkundige
organisatie », welke zich « Regering der Republiek Indonesië » noemde,
begon.
-

LINGGADJATI

Den 10en September 1946 kwam de Commissie-Generaal te Batavia aan ;
den 14en October d.a.v. kwam het tot het sluiten van een wapenstilstand ;
den 15en November d.a.v. werd de basis-overeenkomst van Linggadjati door
haar en de vertegenwoordigers der Republiek Indonesië geparafeerd als
bewijs, dat zij over dien geparafeerden tekst met de delegatie der Republiek
overeenstemming had bereikt. Met deze tekst in de hand kan worden
nagegaan, of de Commissie-Generaal de haar opgedragen taak had vervuld.
Op de eerste plaats, aldus richtlijn nr 2 harer instructie moest met de
vernieuwing van de samenwerking tussen de Nederlandse en Indonesische
volkeren de instemming van de vertegenwoordigers der Indonesische volkeren worden verworven.
Aan deze eisen voldoet de overeenkomst woordelijk in haren considerans
of praeambule, waarin de ondertekenaars uitspreken, dat zij « het oprechte
verlangen koesteren de goede betrekkingen tussen de volkeren van Nederland en Indonesië te verzekeren in nieuwe vormen van vrijwillige samenwerking ».
Wat den eis aangaat betreffende de omzetting der oude Rijkseenheid
in een meer federatieven staatsbouw, waarin de gemeenschappelijke belangen door eigen organen zullen worden behartigd, bepaalt artikel 2 der
ontwerpovereenkomst, dat de ondertekenaren zullen samenwerken ten einde
te geraken tot de spoedige vestiging van een souvereinen democratischen
staat op federatieven grondslag, genaamd de Verenigde Staten van Indonesië, welks inrichting in de artikelen 3, 4 en 5 enigszins nader worden
omschreven, en zegt artikel 6, dat de ondertekenaren zullen samenwerken
tot de vorming ener Nederlands-Indonesische Unie, waardoor het Koninkrijk
wordt omgezet in deze Unie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Verenigde Staten van Indonesië. Artikelen 7 tot en met 13 omschrijven
het karakter dezer Unie dan weer enigszins nader en bepalen o.m. uitdrukkelijk dat zij eigen organen zal hebben welke de gemeenschappelijke belangen zullen behartigen. Als gemeenschappelijke belangen worden dan genoemd buitenlandse zaken en Defensie, voorzover nodig financiën en onderwerpen van economischen en culturelen aard.

.
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Al deze onderwerpen worden ook genoemd in artikel 14 sub 5 der
Instructie, dat de Commissie-Generaal opdraagt, « ervoor te waken », dat
deze belangen « beschermd en behartigd » zullen worden. Hetzelfde artikel
der Instructie draagt de Commissie-Generaal eveneens op er voor te waken,
dat de grondrechten van de verschillende volkeren en bevolkingsgroepen
van Nederlands-Indië beschermd en behartigd zullen worden. Daarom wordt
in art. 10 sub e der overeenkomst geëist, dat het statuut der Unie in
haar beide delen de fundamentele, menselijke rechten en vrijheden zal
verzekeren. Bovendien bevatten art. 3 en 4 regelingen, waardoor bepaalde
gebiedsdelen zich ofwel door volksstemming buiten de federatie kunnen
stellen door een andere verhouding ten opzichte van Nederland te kiezen
ofwel binnen de federatie een andere positie kunnen innemen d an in de
overeenkomst wordt voorzien.
Art. 11 der overeenkomst voldoet aan de opdracht voor de CommissieGeneraal in art. 14 sub 3 « voor te bereiden de Rijksconferentie », door
te bepalen dat het Statuut der Unie door zulk een Conferentie zal worden
ontworpen.
Aan den eis van de eerste richtlijn der Instructie, dat de nieuwe rechtsorde zal moeten passen bij de omstandigheden welke de tweede wereld-oorlog in het bijzonder elders in Azië in het leven riep, wordt voldaan
door de bepaling, dat de Verenigde Staten van Indonesië een souvereinen
staat zouden vormen en dus in dit opzicht niet bij India, Burma, Thailand
.en de Philippijnen zouden ten achter staan. En aan den anderen eis van
erkenning van Nederlands roeping overzee wordt tegemoetgekomen door
de bepalingen van artikel 10 ten aanzien van de constructie der Unie, welke
-de verzekering der wederzijdse rechten en verplichtingen en de wederzijdse
uitoefening van het Staatsburgerschap eisen alsmede « een regeling van de
wijze waarop en de voorwaarden waaronder de organen van het Koninkrijk
,der Nederlanden bijstand zullen verlenen aan de Verenigde Staten van
Indonesië, zolang deze niet of onvoldoende over eigen organen beschi kken ».
Bovendien regelt art. 14 het herstel in rechten en de teruggave van hun
goederen aan niet-Indonesiërs op republikeins grondgebied en bepaalt art. 9
,dat wederzijdse hoge Commissarissen de Nederlandse belangen in Indonesië en de Indonesische belangen in Nederland zullen behartigen. Ten
slotte wordt in de praeambule voldaan aan de derde richtlijn, dat de vaststelling van wat de commissie-generaal voorbereidt en afspreekt afhankelijk
zal zijn v an de samenwerking van de Nederlandse Regering en de Staten
generaal doordat beide partijen daarin afspreken de overeenkomst aan de
goedkeuring der volksvertegenwoordigingen te zullen onderwerpen. Aan
alle eisen der Instructie leek dus ten volle voldaan. Niettemin brak in
Nederland een storm van critiek los !
Hierover in een volgend artikel.

De Missie in Belgisch Kongo
door A. CAUWE S.J.

AKTUELE MOEILIJKHEDEN DIE HET MISSIEWERK BELEMMEREN

De kerstening van een heidense maatschappij is een echte verovering en
brengt een hele revolutie teweeg ; ze is dus noodzakelijk een strijd en stuit
op een min of meer grotere weerstand. Dat was het geval v anaf het begin
der missionering in Kongo ; moeilijkheden zijn er steeds geweest en de
missionarissen hebben zwaardere tijden gekend dan nu ! De massabekeringen, die nieuwe problemen in het leven hebben geroepen, begonnen pas
na een lange en zware strijd tegen de heidense oppositie.
Dat er tegenwoordig ook moeilijkheden het missiewerk 1 in de weg staan
mag ons dus niet verwonderen en kan op zich zelf niet als een echte
« crisis » worden bestempeld. Veel van die moeilijkheden zijn zelfs het
noodzakelijk gevolg van die voorafgaande christelijke revolutie. Een echte
crisis zou het echter worden, indien men de huidige problemen geen adekwate
oplossing kon geven. Laten we dus onderzoeken, aan welke problemen de
Kerk in Kongo het hoofd moet bieden.
DE ONTVOLKING

Dat de inlandse bevolking van Belgisch Kongo aan het verminderen is,
wordt thans niet meer geloochend. Maar naast het phenomeen van de
algemene vermindering v an de bevolking is er ook een echte ontvolking,
die vooral bepaalde streken treft, hetzij ten gevolge v an geboortedaling,
hetzij ten gevolge van het wegtrekken uit de dorpen naar de centra, hetzij
door de twee te zamen.
Het geboortecijfer is onvoldoende in meer dan de helft van de 117
gewesten van Belgisch Kongo. Het demographisch criterium is het bestaan
van een bepaald aantal kinderen in leven op 100 vrouwen (gehuwd of
ongehuwd) . 130 kinderen op 100 vrouwen is het minimum, dat vereist
is om een bevolking in stand te houden. Welnu, op de 117 gewesten
blijven er 60 beneden dit minimum ; 57 komen er boven. 2
Van de zes provinciën zijn er twee, die een bepaald slechte demographie
hebben (Coquilhatstad en Stanleystad) , twee waar de toestand voor een
deel goed en voor een deel slecht is (Lusambo en Elisabethstad) , en
twee waar de toestand bepaald goed is op een paar gewesten na (Costermansstad en Leopoldstad) .
In de provincie Coquilhatstad zijn er 16 gewesten op de 21 onder het
1. Het eerste deel van deze bijdrage is verschenen in het Meinummer van K.C.T. Streven,
842 vv.
2. De verhoudingen zijn als volgt : 7 gewesten met 130 tot 120 kinderen in leven op
100 vrouwen ; 21 met 120 tot 100 ; 15 met 100 tot 80 ; 17 met minder dan 80. Da ^ .rtegenover
staan : 27 gewesten met 130 tot 150 kinderen in leven op 100 vrouwen ; 23 met 150 tot
175 ; 10 met 175 tot 200, 3 met meer dan 200.
pp.
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minimum ; in de provincie Stanleystad 17 op de 23 ; in de provincie
Elisabethstad 10 op de 17 ; in de provincie Lusambo 10 op de 21 ; in de
provincie Leopoldstad 3 op de 20. Talrijke streken werden bovendien nog
bedreigd door een overdreven trek uit de dorpen naar de centra, zowel
de kleine als de grote. Zo b.v. oefent Leopoldstad haar aantrekkingskracht
uit op gans de provincie Leopoldstad, terwijl Elisabethstad, Jadotstad en
de mijncentra van Opper-Katanga hun aantrekkingskracht uitoefenen op
de provincies Elisabethstad en Lusambo.
In 1935 leefden 5 % der inlanders buiten hun hoof di j en ; in 1944
was deze verhouding gestegen tot 14 %, en de beweging gaat verder door
zowel bij de heidenen als bij de christenen, want het is verkeerd te
denken, dat de scholen de voornaamste rol spelen in die verhuizingen ;
ook jonge mannen, die nooit op school zijn geweest, verlaten hun dorpen.
De oorzaken zijn menigvuldig en moeilijk te verhelpen.
Het geval van Ruanda is helemaal niet te vergelijken met wat er in
Belgisch Kongo gebeurt ; hier hebben op enkele jaren honderdduizenden
(400.000 naar men zegt) de streek verlaten om zich te gaan vestigen in
Uganda ; de hongersnood der laatste jaren heeft die uitwijking in de hand
gewerkt, maar de voornaamste oorzaak is eerder van socialen aard.
Gevolgen voor de missie. Een streek waar de meeste werkkrachtige
mannen en bijna al de jongens verdwenen zijn, is een doodse streek ;
daar heerst niet de gewenste atmosfeer noch om het christendom te verkondigen noch om het te doen gedijen, indien het reeds verkondigd werd.
In zulke dorpen kan de missionaris zijn christenen niet meer volgen zoals
het hoort ; onmiddellijk na de school, of zelfs zonder ooit naar school te
zijn geweest, vertrekken de meeste jongens naar de centra ; zij zullen na
enkele jaren voor een tijdje terugkomen, maar vertrekken dan meestal
opnieuw. Hoe kan men aan zulke zwervers een degelijke vorming geven
en de nodige steun ? Vooral omdat ze meestal vertrekken zonder de
missionaris verwittigd te hebben, zodat deze geen aanbeveling kan meegeven noch de missionaris van het centrum op tijd verwittigen. Het huwelijk
van die jongens stelt gewichtige problemen : welke waarborg geeft zulk
een huwelijk, indien de vrouw op het dorp blijft, terwijl de man verschillende jaren aan een stuk ver van het dorp gaat werken ? En zo de vrouw
haar echtgenoot naar de stad vergezelt, welke gevaren brengt dat niet
voor haar mee ?
In sommige missieposten is de toekomst van de Kerk eenvoudigweg
bedreigd. In plaats van de post normaal te kunnen ontwikkelen, moet
men hem laten wegkwijnen, omdat de bevolking zelf verdwijnt ten gevolge
van geboortedaling en verhuizing.
Een ander belangrijk gevolg van deze massale uitwijking is de plotselinge
aangroei van de bevolking in de centra, wat speciale moeilijkheden meebrengt voor het apostolaat op die plaatsen. Moeilijk apostolaat eerst bij
de vlottende massa, die slechts tijdelijk in de centra verblijft ; pas na lange
tijd komen deze mensen in contact met de missionaris van de plaats ; dan
is het soms reeds te laat, want ze hebben geleerd het zonder de godsdienst
te stellen ; en is dit contact verwezenlijkt, dan gaan ze weer terug naar
hun dorp of verhuizen naar een andere plaats ! Aldus gaan vele christenen
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Die onverschilligheid vindt men vooral in de centra en bij de « évolués »,
doch ook in de dor pen. Kortom, het is een feit dat de uiterlijke praktijk
van de godsdienst een merkelijke achteruitgang heeft ondergaan, en dat
het gezag en de invloed v an de missionarissen op hun christenen niet meer
zo groot zijn als vroeger.
De « évolués ». Het bestaan van de « évolués », zowel in de dorpen als
in de centra, beschouwen we hier als een feit. Ze zijn de vrucht van ons
onderwijs, v an onze industrie en van onze handel, en in het algemeen
van het contact met onze Europese beschaving.
Het feit dat er een hogere st and wordt gevormd en ook dat die « évolués »
nog vol gebreken zijn, is een normaal verschijnsel in een maatschappij,
die haar eerste stappen zet in de richting van de beschaving. Dat feit
stelt evenwel de missie voor een dubbel probleem.
i. De missie is mede-verantwoordelijk om de « évolués » in de g oede
richting te helpen, d.w.z. in de sociale richting, die hen hun plicht en
verantwoordelijkheid doet begrijpen tegenover hun eigen volk ; de missie
moet bovendien blijven bijdragen tot hun verdere evolutie. Dat is van
het hoogste bel ang, want er bestaat een echt gevaar, dat de évolués tot
een geprivilegieerde kaste zouden opgroeien, die met minachting neerziet
op het gewone volk en alleen bekommerd is om te genieten van wat ze
zelf hebben gekregen. We moeten hen dus leren, dat ze als eerste inlandse
dragers van de beschaving speciaal a an gewezen zijn om bij te dragen tot
de beschaving van de massa.
De missie moet ook bijdragen tot hun verdere evolutie, want de invloed,
die v an de évolués uitgaat op de massa, zal steeds groter zijn, en vroeg
of laat zullen zij de leiding van Kongo in h an den krijgen. Het komt er
dus op aan hen op die taak voor te bereiden, er echte beschaafden van
te maken, niet alleen op de hoogte van de techniek maar ook met een
hogere geest bezield ; an ders zou de politieke ontvoog ding van de évolués
alleen leiden tot de politieke onderdrukking van de massa.
2. De missie moet dus kost wat kost de groep der évolués in het
christendom bewaren. Praktisch zijn het allemaal gedoopten (katholiek of
protestant) , en toch vindt men in hun midden het grootste aantal apostaten.
Er heerst bij zeer velen onder hen een volledige onverschilligheid tegenover
de godsdienst, en dikwijls een niet verborgen vijandschap tegenover de
missionarissen.
Als oorzaak van die toestand willen wij er slechts drie aanstippen.
a. De verwaarlozing van de évolués door de missie. Dat was dikwijls
bij gebrek aan het nodige personeel om zich met hen bezig te houden,
maar ook omdat men niet tijdig het belang heeft ingezien van de évolués
voor de toekomst van de Kerk in Kongo. Nu nog zijn te veel missionarissen
geneigd om dit belang te onderschatten.
b. Hun zwakheid op zedelijk gebied verwijdert hen van de missionaris,
juist omdat ze zich in gebreke gevoelen. Die zwakheid is bij hen zo
veelvuldig, omdat zij dikwijls lang moeten wachten voor ze kunnen trouwen,
omdat ze in de centra waar ze meestal leven veel gelegenheid vinden tot
zwakheid, en omdat ze over het nodige geld beschikken.
c. Het voorbeeld van de blanken, die ze nemen als maatstaf van de
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beschaving, waarn aar ze verlangen het zijn eilaas de slechte voorbeelden,
die ze onthouden. en die' het meest treffen.
Willen we echter, dat de toekomst van Kongo in christen handen blijve,
dan kunnen we geen belang genoeg hechten aan het apostolaat bij de
évolués.

Veelwijverij. De veelwijverij, vooral de kleine, is eerder vermeerderd
dan verminderd. In 1939 werd de belasting geïnd voor 672.339 supplementaire vrouwen, d.w.z. 10.674 meer dan het vorige jaar zonder al de vrouwen
te rekenen, die niet officieel opgeschreven staan. Sedertdien is de toestand
eerder nog sle ch ter geworden, en • ook vele christenen hervallen in de
oude gewoonte. In , sommige streken, zoals de Uele, zijn 60 % van de
jongelui veroordeeld tot het celibataire leven, omdat enkele veelwijvers
al de vrouwen hebben weten te bemachtigen.
Men - zal gemakkelijk begrijpen, welke gevolgen dat kan hebben op de
mogelijkheid van bekering van de veelwijvers zelf, van de jongelui die als
gedwongen vrijgezellen in ontucht leven, en van de meisjes, die a an de
veelwijvers werden uitgehuwd. Welke gevolgen ook voor de christen jonge
mannen, die bij gebrek a an beschikbare . vrouwen niet kunnen huwen, en
voor de christen meisjes, die praktisch gedwongen in de harem worden
opgenomen.
Het Protestantisme ':. Het protestantisme blijft vooruitgang maken in
Belgisch Kongo. In het « Annuaire des missions protestantes au Congo
Beige » (1946) . vinden we de volgende cijfers voor het jaar 1944. (Belgisch
Kongo en Ruanda Urundi) : 1.284 missionarissen (mannen en vrouwen)
ongeveer 600 zijn Amerikanen, 425 Engelsen, 100 Zweden, 15 Belgen, enz.
22.243 inlandse helpers (dominees, katechisten, onderwijzers, enz.) 361.582
christenen, 254.456 katechumenen en 258.755 sympathisanten, d.i. een
totaal van 874.793.
In hun meer dan 10.000 scholen hebben zij 337.458 leerlingen in de
lagere scholen, 7.225 in de middelbare, 840 in de normaalscholen, 554 in
de vakscholen en 2.220 in de scholen voor dominees en onderwijzers.
Voor hun geneeskundig werk beschikken zij over 42 geneesheren en
101 blanke ziekenverpleegsters, 42 hospitalen en 63 dispensaria (-I- 49
dorpsdispensaria) met samen 2.092 bedden. In 1944 behandelden ze 467.610
nieuwe gevallen en hadden een totaal van 3.180.790 consultaties.
Gevolgen voor de Katholieke Kerk in Kongo.
De godsdienstige eenheid
van Kongo is voor goed verloren. In 1944 vormden de protestanten (christenen, katechumenen en . sympathizánten) 6 % van de totale bevolking
van Belgisch Kongo isamen met Ruanda-Urundi. In sommige streken is
dat percentage natuurlijk veel hoger. De protestanten blijven weliswaar
1. Hier geven we de vergelijkende cijfers voor de katholieken van hetzelfde jaar 1944.
3.312 missionarissen (priesters, broeders en zusters) (zonder de inlandse priesters, enz.)
44.216 inlandse helpers • (priesters, broeders, zusters, katechisten en onderwijzers)
2.794, 746 katholieken en ' . 834.485 katechumenen.
16.72$ lagere 'scholen met 763.775 leerlingen, 43 middelbare scholen met 4.169 leerlingen,
43 normaalscholen met . : 3.229 leerlingen, 122 vakscholen met 4.109 leerlingen, 22 , kleinseminaries met 1.334 leerlingen en 5 groot-seminaries met 330 leerlingen. 618 hospitalen en .
Øpensa'ria met 11.720.770 consultaties.

DE MISSIE IN BELGISCH CONGO

967

een minderheid, maar een minderheid, die men niet over het hoofd kan zien.
Onder de évolués is de proportie protestanten zeer groot, en de invloedrijkste onder de évolués zijn dikwijls protestanten. Want beter dan de
katholieken hebben de protestanten. sinds lang het belang ingezien van
de évolués voor de toekomst van Kongo ; hun onderwijs is altijd meer
gericht geweest op een élite dan op de massa. Het gevaar voor de toekomst
is dus groot, want we herhalen nogmaals, dat we de « évolués » moeten
beschouwen als de toekomstige leiders van Kongo. Zal die leiding katholiek
zijn of protestant ?
Het schandaal van de onenigheid in het christen kamp bevordert verder
de godsdienstige onverschilligheid. Ook de katholieken ondergaan dien
invloed. Het feit dat het katholicisme eerder met België wordt vereenzelvigd,
en het protestantisme met Engelsen en Amerikanen, brengt te veel de
godsdienst terug tot een voorwerp van « palaber » tussen blanken ; dat
kan zeker niet het prestige van het christendom verhogen in de ogen van
de zwarten !
Ook de gedwongen concurrentie tussen protestanten en katholieken,
vooral op schoolgebied, werd noodlottig. De katholieke missionarissen zijn
te dikwijls gedwongen een nieuwe streek te bezetten om haar te vrijwaren
voor het protestantisme, en dat terwijl ze reeds hun handen vol hebben.
In de scholen worden de programma's te veel berekend op wat de jeugd
zal aantrekken (bv. het Frans) dan op wat de streek ten goede zal komen
(bv. een onderwijs, dat meer gericht is op de landbouw) ; men neemt
dikwijls jongens in de scholen op, alleen omdat men weet dat ze anders
naar de protestantse scholen zullen gaan.
En tenslotte, en dat is misschien wel het voornaamste, is de geest zelf
van het protestantisme, de geest namelijk van het « vrij onderzoek » noodlottig voor onze zwarten. Het ontaardt bij hen zeer vlug tot eng nationalisme
en echte xenophobie. De geschiedenis van het Kibangisme (met haar
geestelijk kind, het Mpadisme) is het duidelijke bewijs van deze bewering.
Het is natuurlijk, dat de katholieken die leven in een streek waar de
protestanten talrijk zijn, deze verderfelijke invloed zullen ondergaan.
DE INEENSTORTING VAN DE INLANDSE MAATSCHAPPIJ

Het is een algemeen erkend feit, waar we niet verder over zullen uitweiden. Dat zou ons te ver leiden, en het vraagstuk werd trouwens reeds
behandeld in het artikel van Pater J. Van Wing « De sociale toestanden
bij de inlanders in Belgisch Kongo » (K.C.T. STREVEN, April 1946) .
Hét volstaat ons te constateren, dat er in de centra geen spraak meer is
van een echte inlandse maatschappij, en dat ze in de dorpen meer en
meer uiteenbrokkelt. Het ware echter overdreven te spreken van een
algemene anarchie ; de toestand verschilt van streek tot streek, en het
is gelukkig nog te vroeg om te spreken van de verdwijning van de klans.
De gevolgen voor de missionering zijn zeer groot, want de wanorde die
aldus ontstaat, slaat ook terug op de christenen. Weliswaar vinden zij
in het christendom de nieuwe steunpunten, die het evenwicht kunnen herstellen, maar, zoals we reeds bekenden, is het christendom nog niet diep
genoeg ingeworteld om nu reeds de voldoende basis te zijn van een nieuwe
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maatschappij. Slechts plaatselijk was men in staat om de inl andse gewoonten
in christelijke zin te doen evolueren ; dat is zeker nog niet mogelijk in
de meeste streken van Kongo.
We moeten daarbij opmerken, dat het vraagstuk van de inlandse maatschappij niet uitsluitend afhangt van de missie, maar wel van de algemene
inlandse politiek van de Staat. Toch is het goed, dat de missie hier stelling
zou nemen voor een zo ver mogelijk doorgedreven aanpassing aan het
inheemse. We moeten van de inlandse maatschappij bewaren, wat we ervan
kunnen bewaren ; de nieuwe christelijke maatschappij moet voortkomen
uit een aanpassing en niet uit een assimilatie.
NOODZAKELIJKHEID VAN NIEUWE METHODES

Na deze objectieve studie van de toestand in zake bekering, vooruitgang
en moeilijkheden, mogen we ons afvragen of we, om een echte crisis te
voorkomen, onze methodes niet moeten veranderen, of liever vervolledigen.
Daardoor is het nodig eerst duidelijk de karakteristieken van de vroegere
missionering voor ogen te houden.
1. Ze was bijna uitsluitend gericht tot de « wilden » van het binnenland. Dat was toen normaal, want vroeger was het belang van de centra
Ør gering.
2. Ze was vooral gericht tot de massa als zodanig ; ze kon dus moeilijk
de nodige diepte bereiken, die nochtans nodig is om een nieuwe christelijke
beschaving te grondvesten. Toch is die houding te rechtvaardigen doordat
men eerst de massa moet bereiken vooraleer men invloed kan hebben op
de instelling zelf.
3. Het onderwijs was meer opgevat (ten minste in de praktijk) als een
voorbereiding op verdere studies dan als een voorbereiding op het leven ;
en na de school werd de opvoeding v an de jeugd grotendeels verwaarloosd.
Voor het eerste punt was het grotendeels het gevolg van het opgelegde
programma, en voor het tweede is de reden hoofdzakelijk te zoeken in
het gebrek aan personeel.
Eventueel nieuwe methodes moeten bovendien rekening houden met
de volgende nieuwe feiten : het ontstaan van de centra en van een echt
proletariaat ; van een hogere stand (de « évolués ») ; het ineenstorten van
de oude inlandse kaders.
Welnu de toekomst van Belgisch Kongo en van de Katholieke Kerk in
Kongo zal voor een groot deel afhangen van de stadsbevolking en van
de nieuwe leidende stand. Beide zullen toonaangevend zijn.
Het zwaartepunt van de missionering moet dus verplaatst worden naar
de centra, naar de nieuwe arbeidersstand en naar de « évolués ». Dat wil
natuurlijk niet zeggen, dat men het binnenland moet gaan verwaarlozen ;
dat blijft tenslotte toch het gezondste deel van de bevolking. Maar het
is hoog tijd dat we naast het binnenland ook wat meer gaan denken a an
denarstvhuibeolkng;tschjvakpilbeng
om de christenen, die voortdurend naar de centra verhuizen, in het christendom te bewaren, en om de steeds bijkomende heidenen te bekeren, nu ze
nog betrekkelijk gemakkelijk te bekeren zijn.
Daarnaast moet het onderwijs, ook het middelbaar en hoger onderwijs,
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speciaal verzorgd worden vooral op gebied van zedelijke vorming ; en n a .
de school moet het apostolaat bij die élite intensief worden doorgezet.
Aan de ontwrichte inlandse maatschappij moeten nieuwe kaders worden
gegeven, een élite van inl an dse leken, die hun priesters zullen bijstaan.
Aan die élite, vooral aan de katechisten en onderwijzers, moet dus ee n
speciale zorg gedragen worden. Als we daarin lukken zal de verdere vorming
van de christen-massa vanzelf bevorderd worden. Dan hoeven we ook niet
veel te veranderen aan het essentiële van onze vroegere methodes : het
regelmatig en zo veelvuldig mogelijk dorpbezoek, de bevordering van de
Zondagsviering, ook daar waar de missionaris niet kan komen, de jaarlijkse
massaretraites, de opvoeding v an de jeugd. Dat zal de beste manier zijn
om het wankelend gebouw van de inl andse maatschappij te schragen en
stilaan tot een nieuw, doch verchristelijkt, leven te brengen.
We zouden dus voor de toekomst, zonder in het minst het overige te
verwaarlozen, de nadruk moeten leggen op de drie volgende punten :
1. het apostolaat der centra, grote en kleine ;
2. werk in de diepte door het vormen van een élite, die de gewenste
nieuwe kaders zal geven ;
3. « opvoeding » van de jeugd moet de grondbekommernis zijn van het
onderwijs.
Dat hebben trouwens de meeste missionarissen reeds ingezien, en op
vele plaatsen is men beslist in deze drievoudige richting opgega an .
.

ALGEMEEN BESLUIT

Een echte crisis best aa t er op dit ogenblik niet in de katholieke Missiën
van Belgisch Kongo. Wel beleven we th an s een moeilijke overgangsperiode,
gekarakteriseerd door een vertraging in de bekeringsbeweging en een zekere
verslapping in het godsdienstig leven, verbonden aan allerlei moeilijkheden
van het ogenblik. Die periode zal echter beslissend zijn voor de toekomst,
en we moeten dus zonder aarzeling nieuwe wegen inslaan, daar waar de
feiten ons aantonen, dat de oude methodes niet meer voldoen. De vroegere
methodes hebben zeker niet uitgediend, maar ze moeten vervolledigd : nova
et vetera !
De nog jonge katholieke Kerk van Belgisch Kongo st aa t voor een mooie
toekomst, indien we die moeilijkheden weten te overwinnen. En als men
ons vraagt, hoe het mogelijk zal zijn het aangegeven programma uit te
werken, dan moeten we bekennen, dat we slechts één uitweg zien : meer,
veel meer missionarissen !
De inlandse clerus biedt ons reeds een kostbare hulp, maar het kleine
aantal der inlandse priesters kan in de twintig eerstvolgende jaren de nodige
oplossing niet geven. We moeten ons dus eens te meer richten tot het
moederland. België moet inzien, dat de toekomst van de Katholieke Kerk
in Kongo in zijn handen ligt. Het katholieke België is het werk in Kongo
begonnen en heeft de zware verantwoordelijkheid dat werk tot een goed
einde te brengen. De oogst is groot, maar de werklieden zijn weinig talrijk I
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eerste levenswaarden zo maar te misbruiken. Hij bewoog zich in het
niemandsland tussen de dichterlijke grootspraak en de naakte uitdrukking ;
zijn dichtkunst is half syncretisme en half belijdenis. Want deze diep
ziende, die wist dat hij zich moest prijs geven, beproefde het telkens zonder
het ooit door te zetten ; hij ging en stond.
Een nader onderzoek der grote bundels, drie aan drie, brengt veel meer
aan het licht. 1
I

De eerste drie horen dus samen : Het vaderhuis (verzen van 1896 tot
1903) , De boom-gaard der vogelen en der vruchten (van 1903 tot 1905) ,
De gulden schaduw (van 1905 tot 1909) .
Het vaderhuis geeft zich onmiddellijk bloot. Na het inleidende « Wijding
aan mijn vader » treffen wij een « voor-zang » aan ; wat verder, tussen
groepen van verzen, twee « tussen-zangen » (« Venus en Adonis », « De
moeder en de zoon ») ; tot besluit een « eind-zang » (« Thanatos en de
vreemdeling ») . Vanzelf benaderen we daardoor den inhoud : de jongeling
leert de (sexuele) liefde kennen, die hem bang maakt als was ze de dood
(« Venus en Adonis ») ; met smart vervreemdt hij van zijn moeder (« De
moeder en de zoon ») hoezeer den dood ook begerend, wordt hij er door
aangewezen (« Thanatos en de vreemdeling ») . Zo zien we den ziekelijken
dichter in het vaderhuis, waar vader was overleden en moeder « niet blij
was ». Graag was hij gestorven ; hij leerde echter de liefde kennen, en,
van moeder vervreemd, ging hij met zijn meisje het leven in... De stemming ligt dan besloten in « vrede en waan van dood begeeren » ; het verloop
gaat echter van den dood naar het leven : van de vereenzaamde wereldvreemdheid naar het huwelijk en de levensaanvaarding.
Bij deze dichterlijke autobiographie kan men opmerken dat de fictie
met de feiten niet overeenstemt ; want altijd verhult deze « pseudologicus
phantasticus », zoals Dr Van Acker hem noemt 2 zijn ervaringen en zichzelf
in een mythe en een bestemming. Men kan den vorm nagaan van
tussen-zangen en eind-zang : symbolische gesprekken, waarbij de gedramatiseerde gemoedsbewegingen op de ononderbroken zelfbeschouwing en
zelfuitbeelding wijzen, tegelijk op de half gewilde gespletenheid. Men
kan al de gedeelten, behalve « Zeven gebeden », tot een chronologisch
verloop herleiden, en deze laatste horen stellig bij het psychologisch complex van den altijd godsdienstigen mens. Men kan Van de Woestijne
als een kunstenaar zien, die, tegelijk lyricus, epicus en denker, de genres
niet volkomen scheidt : altijd een diep schouwend psycholoog, schamper en
teer door mekaar ; altijd een typisch Gentenaar, onverbiddelijk en tenger ; een
bijna tè rijke stem en een als besluitloze soepelheid. Veel andere beschouwingen zouden nog passen ; de kern is echter het eenzelvig doodsverlangen.
Van waar kwam het ? Van de kille sfeer in het vaderhuis ? Van de ziekte
en de beperkte lichaamskrachten ? Van de onzekere toekomst ? Van de
Franse symbolisten ? Van den gehelen tijdgeest, die eenieder en allen,
,

de
1. Wij schakeren de dingen nogal anders dan M. Brauns het deed <« Karel van
Woestijne », Streven, Juni 1942, blz. 388-405). Toch hebben wij ons veel pertinente opmerkingen
uit dat stout artikel ten nutte gemaakt.
2. Dr K. van ACKER, Vla'amsche temperamenten (Antwerpen, 1944), blz. 91-110.

972
972

KAREL VAN
VAN DE
KAREL
DE WOESTIJNE
WOESTIJNE

anders
anders, hunkeren
hunkeren deed
deed naar
naar de
deoneindigheid
oneindigheid?
Sterkbeinvloedbeïnvloedanders en anders,
? Sterk
k
baar, was
was Van
baar,
Van de
de Woestijne
Woestijne nochtans
nochtans heel
heel zelfstandig
zelfstandig:: het kwam
kwam oo
ook
an hem.
van
hem. Instinktmatig
Instinktmatig besefte
besefte hij,
hij, door
door zijn
zijnjeugdigen
jeugdigen ouderdom
ouderdom mismis- v
schien zoveel
zoveel sterker,
sterker,dat
dat het
het ware
ware leven
leven achter
achter den
den dood
dood ligt, dat
n
schien
dat me
men
hierbeneden
sterven:: dan
dàn eindelijk
eindelijk zal
zal men
menleven
leven! I Hij
hierbenedenslechts
slechtsdient
dient te
te sterven
besefte en begeerde het; hij handelde er niet naar. Afwijzend noch toe-besftngrdh;ijaelntr.Afwijzedocht
gevend,
wrang sarkastisch
sarkastisch en
en teer
teer meewarig
meewarig:: ««Ach,
gevend, bejegende
bejegende hij
hij zichzelf wrang
Ach,
malejong!»
malle jongen I »
Ziehier dan
dan de kern
Ziehier
kern van
van Het vaderhuis.
vaderhuis. Een diepgaand doodsverlangen,
doodsverlangen,
gedeeltelijk mode
mode in een
gedeeltelijk
een heroïsch-romantischen
heroïsch-romantischen tijd,
tijd, gedeeltelijk
gedeeltelijk spontaan
spontaan
bij een
bij
een innig-religieuze
innig-religieuze natuur
natuur;; onzuiver
onzuiver dus
dus en
en met
metheterogene
heterogenebestandbestanddelen.
aan de
de zee
zee;; het
het
delen. Door
Door dagen
dagenen
en maanden
maandenebt
ebthet
hetweg,
weg,als
alshet
het tij
tij aan
laat
hardere levensstrand
levensstrand bloot:
liefde. Want
Want de
de dichter
dichter
laat het hardere
bloot : driften
driften en
en liefde.
aarzelt ; hij
aarzelt;
hij aanvaardt
aanvaardt zonder
zonder te aaanvaarden;
te geven
geven
anvaarden ; zonder
zonder zich
zich prijs
prijs te
houdt hij
houdt
hij zich
zich beschikbaar
beschikbaar;; aan dien
dien donker-bekoorlijken
donker-bekoorlijken drang
hij,
drang wil
wil hij,
een
aestheet alleen,
alleen, het geheim
geheim ontwringen.
ontwringen. Hoe
kàn dat
dat echter,
echter, als
als men
men
een aestheet
Hoe kan
geen held
?
geen
held wil
wil zijn
zijn?
Ziehier
de kern
kern:: aarzeling
aarzelingenentweeslachtigheid.
tweeslachtigheid.Een
Eenallerwaardevolst
allerwaardevolst
Ziehier de
aanvoelen en
en inzicht
zich af te
aanvoelen
inzicht;; zonder
zonder zich
te keren,
keren, opent
opent men
men toch
toch de
dearmen
armen
niet.
Een kostbare
kostbare parel
parel;; zonder
zonder hem
hem teteverwaarlozen,
verwaarlozen, verkoopt
verkoopt men
men niet
niet
niet. Een
alles. Waarheid
danen
en leugen;
leugen ; trouw,
trouw, doch
doch niet
niet tot het
alles.
Wàarheid dan
het uiterste
uiterste;; veel,
veel,
doch niet alles
doch
alles;; oprechtheid,
oprechtheid, niet zonder
zonder pose.
pose. Een
Een resultante
resultante die
die zwenkt
zwenkt
en wendt,
wendt, die
die geleidelijk
geleidelijk afwijkt
afwijk,t van
van het
hetallerbeste.
allerbeste.
Meer
enig werk
werk in
inVlaanderen,
Vlaanderen, getuigt
getuigt Het vaderhuis
vaderhuis van
het indiindiMeer dan enig
van het
vidualistisch
impressionistisch symbolisme
symbolisme der
der toemalige
toemalige
vidualistisch aestheticisme,
aestheticisme, het impressionistisch
kunstenaarswereld.Het
Het vertoont
vertoont verwantschap
met Rilke
kunstenaarswereld.
verwantschap met
Rilke en
en Maeterlinck,
Maeterlinck"
met Kloos en Van Deyssel. Misken echter de allerdiepste vlam niet: eenmetKlosnVaDy.Mikechtrdalpsvmniet:
onafwendbaar
even wringend
wringend en
en worstelend,
worstelend, zich
zich gelden
gelden
onafwendbaar religieuze
religieuze ziel,
ziel, die,
die, even
laat zonder
zonder zich
zich te
te bevrijden.
bevrijden.
.

.

Een eerste
Een
eerste blik op
op De boor-gaard
boom-gaardder
dervogelen
vogelenenender
dervruchten
vruchten en
op
en op
De gulden
gulden schaduw
schaduw bevestigt reeds
reeds ons
ons vermoeden
vermoeden :: de
deweifeling
weifelingverhindert
verhindert

eenmaking en verdieping.
verdieping. Beide
Beidebundels
bundelsbetekenen
betekenenverruiming,
verruiming,versteviging,
versteviging,
technische
technische vervolmaking,
vervolmaking, meer
meer verscheidenheid
verscheidenheid - aan
aan den
den jongeling
jongeling ontontgroeit de man
groeit
man - ;; zij
zij betekenen
betekenen ook
ookvervlakking,
vervlakking,minder
minderzelfbeheersing,
zelfbeheersing,
disharmonie,
métierin
in de
de ongunstige
betekenis. Na de
disharmonie, métier
ongunstige betekenis.
de barre
barre hoogte
hoogte het
het
weelderig
dal ; tot, in
weelderig dal;
in de
de tweede
tweede helft
helft van
van De gulden
gulden schaduw,
schaduw, een nieuwe
nieuwe
stijging wordt
wordt ingezet.
ingezet.
De boom-gaard...
boom-gaard... beschrijft
beschrijft het eerste
eerste huwelijksleven
huwelijksleven teteLatem.
Latem.Weer
Weer
verliep de werkelijkheid
werkelijkheid anders
anders;; want vijftien
vijftien maanden
maanden woonde
woonde het
het jonge
jonge
verliep
gezin te Sint-Amandsberg
Sint-Amandsberg (1904-1905),
ontstond veel van
van het
het hier
hier
gezin
(1904-1905) , en
en toen
toen ontstond
gebundelde.
Weer stuiten we op
op gedichten-van-bezinning,
gedichten-van-bezinning, in den
den vorm
vorm van
van
gebundelde. Weer
twee-gesprek of
twee-zang. Weer
zien we
we den
dengespleten,
gespleten,bijna
bijnadubbelen
dubbelen
twee-gesprek
of twee-zang.
Weer zien
mens:: den
den bezittende
bezittende en
en den
denontberende,
ontberende,den
denlevende
levendeenenden
denbeschouwende.
beschouwende.
mens
Maar
wehoren
horeneen
een
Maar talrijker
talrijker en verscheidener
verscheidener de titels
titels en
enverzengroepen
verzengroepen ;; we
zwaarder en
grover stem,
stem, die
die beter
beter weliswaar
weliswaar zingt
zingt en
envoordraagt,
voordraagt, doch
doch
zwaarder
en grover
minder trilt en ontroert. In den bloeienden boomgaard kwelen veel vogels: mindertlo.Idenbi omgardkwelnvos:
««ernstige
ernstige liederen
», ««stille
stille zzangen
angen », ««hoogere
hoogere zangen
zangen»» ; er
er wandelt
wandelt zelfs
zelfs
liederen »,
een sater,
sater, en
en twee
twee nachtegalen
nachtegalen voeren
voeren een
een gesprek
gesprek van
van verlangen
verlangen en
en geluk.
geluk.
.
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Andere
vruchten zijn idyllische
idyllische en
en epigrammatische
epigrammatische gedichten
gedichten;; de
de boomboomAndere vruchten
gaard
welig huis
huis van
vanVlaanderen,
Vlaanderen, zoveel
zoveel ruimer,
ruimer,
gaard staat,
staat, overvol,
overvol, in
in het welig
heller
krachtiger dan
verstilde vaderhuis
vaderhuis met
gedempt licht... De
De
heller en
en krachtiger
dan het verstilde
met gedempt
kunstenaar leeft,
leeft, en
kunstenaar
en oefent
oefent zich
zich overduidelijk
overduidelijk; ; de
de mens
mens leeft,
leeft, met
met zijn
zijn
vrouwen zijn liefde. Tegen wil en dank verliest de dichter, voor een deel,vrouwenzijlfd.Tgenakvrlistdche,onl
dood;; met
met bewusten
bewusten trots
trots vindt
vindt
de
geheimzinnige nabijheid
de geheimzinnige
nabijheid van
van herfst
herfst en dood
en hanteert
hanteert de
de geboren
geboren symbolist
symbolist een
een warrelende
warrelende veelheid
veelheid van
van mythen
mythen en
en
motieven.
boom-gaard staat de zon
zon op
op middaghoogte
middaghoogte;; bij
bij De gulden
gulden schaschaBij De boom-gaard
schaduwen:: ««Mijn
angst ontwaakt,
ontwaakt, o0 kind
kind».». Altijd
Altijdvoort
voort
duw lengen
lengen de schaduwen
Mijn angst
volgt de
de dichter
dichter het
het eigen
eigen leven
leven;; steeds
steeds poogt
poogt hij,
hij, maand
maand na
na maand
maand en
en
volgt
huis
het weer
weer te
te geven
geven als
alseen
eenmythisch
mythischverloop,
verloop,en
enzijn
zijngedichten
gedichten
huis na huis, het
Maar met
met ««De
rei
zijn
schaauwe' (die
zijn) treên
treên ontglijden
ontglijden ».
zijn ««gulden
gulden schaáuwe'
(die zijn)
». Maar
De rei
der
maanden»» bereikt
overschrijdt hij
hij het
het hoogtepunt
hoogtepunt van
van zijn
zijntrots
trots;
der maanden
bereikt en overschrijdt
;
huis van
van den
den dichter
dichter»
bekent hij
hij zijn
zijnkommer
kommer en
en leert
leert een
een rustig
rustig
in ««Het
Het huis
» bekent
daarna, met den ««zegen
der zee
zee»
ende
de« «stedelijke
knagende wijsheid,
knagende
wijsheid, om
om daarna,
zegen der
» en
stedelijke
eenzaamheid »,
», de wenkende
wenkende eeuwigheid
eeuwigheid weer
weer te
te bevroeden,
bevroeden, den
deneindelozen
eindelozen
eenzaamheid
einder
waarheen allen eens
eens treden.
treden.
einder waarheen
Wij
de eerste
eerste periode
periode dan
dan samen.
samen.
Wij vatten de
De jonge
jonge dichter
dichter Karel
Karel van
vandedeWoesti
Woestijne
begon met
met den
den dood.
dood. Hij
Hij
j ne begon
begon
met, vreemd
vreemd tegenover
tegenover het
het leven,
leven, gelaten
gelaten tegenover
tegenover de
deliefde,
liefde,met
met
begon met,
het verlokkende beeld van
van eenheid
eenheid en
en eeuwigheid
eeuwigheidvoor
voorogen,
ogen,zijn
zijneenzelvigen
eenzelvigen
levensweg te gaan.
gaan. Hij
Hij kwam
kwam op
ophet
hethuwelijksleven
huwelijkslevenuit
uitdat
dathij
hijaanvaardde
aanvaardde; ;
waan:: hij
hij leefde.
leefde.
begeren»» werd
werd waan
het ««dóod
dood begeren
Levend
in de
de
Levend verloor
verloor hij
hij den
den eersten
eersten einder
einder niet;
niet ; toch
toch daalde
daalde hij
hij af in
gewone zorgen
zorgen en
en
vlakte.
Gehuwd en
een kind,
kind, kende
kende hij
hij de
degewone
vlakte. Gehuwd
en vader
vader van
van een
kommer, en
en moeilijker
dan vroeger
nam hij
kommer,
moeilijker dan
vroeger nam
hij die
die drukking
drukking en
enkleinheid
kleinheid
op in
in de
deeeuwige
eeuwige pracht.
pracht. Hij
Hij beproefde
beproefde het
hettoch.
toch.Een
Eentijdlang
tijdlangvermeide
vermeide
hij zich
strand;; dan
dan steeg
steeg de
de
hij
zich te
te midden
midden van
van keien
keien en
enschelpen
schelpen aaan
het strand
an het
vloed, weer
weer leek God
God hem
hem te
te wenken.
wenken.
vloed,
God in den
den nevel
nevel;; want
wanthet
hetVan-de-Woestijne-complex
Van-de-Woestijne-complex was
was teteonzuiver
onzuiver
God
onzeker. Te
Te beïnvloedbaar,
beïnvloedbaar, te afhankelijk
afhankelijk vvan
mode en
en zinnelijk
zinnelijk ververen onzeker.
an mode
fijnde
symboliek, te
vrij en
en zelfstandig
zelfstandig ininzake
zakegeloof
geloofenenzedelijkheid,
zedelijkheid,
fijnde symboliek,
te vrij
bemerkte en bevroedde
bevroedde hij
een vagen,
vagen, verwijderden
verwijderden God.
God. Hij
Hij kende
kende
bemerkte
hij slechts een
godsliefde noch
naastenliefde;; door
door de
de aardse
aardse schoonheid
schoonheid verblind,
verblind, wilde
wilde
godsliefde
noch naastenliefde
om alles.
àlles. Hij
Hij bewoog
bewoog zich
zich tussen
tussen aarde
aarde en
enfirmament,
firmament, tussen
tussen
hij nooit alles
àlles om
hij
be dwelmende werelddampen
bedwelmende
de
werelddampenenen hemelse
hemelse straling.
straling. Halverwege,
Halverwege, tot
tot hij de
zo treden
treden wij
wij ininde
detweede
tweedeperiode.
periode.
nederigheid
nederigheid zou
zou vinden en deze belijden ;; zo
II

Rond 1910 lag,
lag, voor
voor den
den dichter
dichter inindedemannenjaren,
mannenjaren, een
een dubbele
dubbele weg
weg
Rond
open:
hij kon
kon de
deepische
epischemotieven
motieven vermenigvuldigen
vermenigvuldigen;; hij
hij kon
kon op
opzichzelf
zichzelf
open : hij
zich
concentreren. Verruiming
Verruiming of verdieping,
verdieping, de
de verworven
verworven stielvaardigstielvaardigzich concentreren.
heid of een
rnieuwing : eens
heid
een poging
poging tot ve
vernieuwing:
meer wilde
wilde hij
hij niet
nietkiezen
kiezen; ;
eens te meer
hij
hij zocht
zocht een
een compromis.
compromis. In
Inzijn
zijnuitgebreiden
uitg~breiden epischen
epischen arbeid,
arbeid, verzen
verzen en
en
proza,
iets als
als een
eenbelijdenis
belijdenis;; intussen
intussen maakte
maakte hij
hij zich
zich tot
tot
proza, legde
legde hij
hij iets
de centrale
centrale epische
epische gestalte.
gestalte. De
Detweede
tweedetaak
taakkwam
kwamhem
hemweliswaar
weliswaarbelangbelang-
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rijker voor ; het eerste werk nochtans woekerde daar omheen, het overwoekerde zelfs den besloten tuin. De diep voelende mens-en-dichter, die
het gevaar der vervlakking en verspreiding had aangevoeld, concentreerde
en vernieuwde zich, maar niet grondig ; hij koos de heldhaftigheid, maar
niet tot het uiterste.
Eén gedicht tekent scherp de houding van die jaren. Het hoorde bij
den toen ontworpen bundel Het gelaat des dichters, onder de « levenszangen » of de « stervenszangen » 1 . Ziehier :

Ik weet dat ik mijn dood bereid, wanneer ik wil
dat ik van schoonheid slechts, als eenig heul, zal leven.
Maar, waar gij mij dit heul een enkele stond kunt geven,
doe dat ik sterve, o Dood, en mijn begeeren stil.
Ik weet dat ik niet scheppen zal, dan door 't bereiken
der vrijheid die mijn ziel heur aardsche grenze ontknecht.
Gedoog dan, God, dat ik mijn scheppings-daad beslecht
door met mijn bloed de schaal des lijdens te verrijken.
Doch eischt gij, Dood, die weet wat mij te wachten staat,
dat ik mijn leve' in leelijkheid en leêgheid sli j te ;
groef gij, mijn God, opdat 'k me-zelf mijn onmacht wijte,
dees bittre plooien, strak en stroef, in mijn gelaat :
o laat dan toe, gij Dood, dat ik mijn hunkren loone,
mijn schoonheidshunkeren met de speren van mijn spot ;
verknecht mijn rooden scheppings-drang, maar geef, o God,
dat ik mijn knechtschap in mijn woede-woorden hoone.
Vergelijk dit vrij schamel gedicht niet met « An die Parzen » van
Holderlin of andere dergelijke : het zou verbleken en vergaan. Maar bezie
zijn inhoud : voor één moment van schoonheid wil de dichter sterven ;
hij wil lijden voor één moment van scheppend vermogen, en waar schoonheid en schepping hem ontzegd blijven, wil hij . spotten en honen. Zo
spreekt hij tot God en tot den dood alles aanvaardt hij, maar hèm zij
het laatste woord.
Nog aanbidt hij de schoonheid ; nog geeft hij het laatste niet. Nog wil
hij slechts sterven om, zichzelf observerend, den eigen dood te vereeuwigen.
Nog zijn inkeer en vernieuwing niet volkomen het leven, zoveel méér
weliswaar naar voren gebracht, wordt een zinnelijkheid waaruit men opstijgt
tot God ; maar alles is nog niet alles, sterven nog niet sterven : de Paalmorgen breekt niet door aan den hemel.
In 1913 had hij een drieluik geconcipieerd, Het licht der kimmen ; deze
zou « Het gelaat des dichters » bevatten, « De geestelijke woonst », « De
acht verblindingen ». Een ander drieluik kwam daaruit voort : De modderen man (verzen van 1909 tot 1915) , God aan zee (van 1919 tot 1926),
Het bergmeer (van 1926 tot 1928), en als we De modderen man vergelijken met wat we weten over Het gelaat des dichters 2 , dan komt de
latere uitwerking zoveel soberder voor dan het eerste plan, zoveel een1. Het gedicht is van 1914 (zie Nagelaten gedichten). Zie vooral Dr P. MINDERAA,
Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken (Arnhem), 1942), blz. 467-474.
2. Cfr. MINDER A A zie ook Dr Math. RUTTEN. De lyriek van Karel va'n de Woestijne
(Luik, 1934) , blz. 155-159.
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voudiger en nederiger, minder episch en dynamisch maar meer direct en
beslist. Vanaf 1910 en tot in de laatste levensjaren moet de inkeer vorderend hebben doorgewerkt 1.
Dichtend wilde Van de Woestijne, voor alle menselijk bestaan, de spanning meten van de diepste gronden tot de hoogste toppen : van zinnelijkheid
en hoogmoed tot nederigheid en overgave. Moet niet eenieder, uit stof en
as, eens opstijgen tot de sterren ? Onverbiddelijk consequent zou hij de
zinnelijkheid dus tekenen ; opdat men, aan haar walg gelest, naar meer
lijden zou verlangen om er aan te ontkomen (De modderen man). Hij zou
de godshoogte voorstellen : een wonen met God, door Hem bewoond zijn ;
een geven en voeden door eigen sterven (Het bergmeer). Tussen beide
zou hij den overgang plaatsen : het ontkomen en het ontdekken, de
bevrijding en het gevat worden (God aan zee). Dichtend wilde de nooit
voldane kunstenaar de eindeloosheid van het leven vangen en prangen
in maat en getal ; naar het hoogste wilde hij zich richten, ook met de
grootste offers, als hij maar dichten kon.
Wat hoeven wij de drie bundels nog langer te onderzoeken ? De modderen man : niet het klein-individualistisch bekennen van schuld ; maar
het uitbeelden van ieder mens, gelijk hij door driften wordt belaagd,
vernield, verscheurd, door den dood eindelijk verlost ! Met geheel zijn
overtuiging, ervaring, peilenden blik en evocatief woord roept de dichter
dat ijzingwekkend beeld op ; in zijn gehelen arbeid is deze bundel het
tweede begin, het aanvankelijk ontstijgen aan de zinnelijkheid.
God aan
zee daarna, gevat in het symbool van den bedelaar : is ieder mens de
bedelende niet, die, gedoopt, zijn geestelijk brood moet zoeken, en die,
offerend tot den dood, zich door God ontvangen weet ? De bundel waarin
de dampkring, van drukkend en schroeiend, zoet en koesterend wordt, tot
aan de voedende aanwezigheid van den oneindigen God.
Het bergmeer
eindelijk, op zijn beurt gevat in het beeld der blindheid : er zijn blindgeborenen, van veel verstoken, armzielig en wachtend ; er zijn blindgewordenen, uit het bedrieglijk licht der wereld opgegaan tot een hogere
helderheid. En de mensen treden, uit de gevaarlijke begeerlijkheid weg
naar de heldere hoogte waar God woont, geheel ontledigd en van Hem
gevuld... Wat hoeven wij de bundels nog te onderzoeken ? Wij bemerken
alleen, dat, boek na boek, de aarde steviger vasthoudt dan de hemel trekt ;
dat, op de ijlere hoogte, de poëzie abstract en hermetisch wordt, zelfs
koel en hard. Daartegenover zien wij de verbeten beslistheid van den
dichter. Verbaasd, bewonderend, licht bevreemd, volgen we zijn psychologische en artistieke praestatie, waarbij de magistrale voorstelling het eenvoudig-verheven leven nog niet achterhaalt. De dichter blijft de aestheet,
hoezeer hij zich ook moet zuiveren om, zelfs aesthetisch, die hoogte te
betreden. Altijd observeert hij zich, en wanneer hij dicht van
o Blind-gevreten oog dat Eeuwig Licht doorbrandt ! »
dan wil hij het eigen oog zo blind nog niet, of het vreten en branden zelf
moet hem zichtbaar blijven.
Wij besluiten deze periode en het gehele overzicht.
1. Niet zonder recht wellicht, legt Joris Eeckhout (Herinneringen aan Karel van de

Woestijne, Kortrijk 1930) nadruk op diens vroomheid (blz. 23-25, en passim elders).
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Vanaf 1910
1910 ongeveer,
Vanaf
ongeveer, richtte
richtte V
Van
de Woestijne
Woestijne zijn
zijn leven
leven naar
naar zijn
zijn
an de
dichtwerk,
hij tot
tot de
demystieke
mystiekeaanschouwing
aanschouwing wilde
wildeopvoeren.
opvoeren. GrotenGrotendichtwerk, dat
dat hij
deels onecht
deels
onecht tot het
het einde
einde toe,
toe, werden
werden beschouwing
beschouwing en
en dichtkunst
dichtkunst toch
toch
werkelijker ;want
want ook
ook de
de mens,
werkelijker;
mens, nederiger
nederiger en
en kleiner,
kleiner, steeg
steegen
envorderde.
vorderde.
En
weten niet
niet ininhoeverre
hoeverre de
dedichter
dichter uiteindelijk,
uiteindelijk, door
door den
den mens
mens die
die
En wij weten
niet
meer dichtte,
dichtte, toch
tóch werd
werd ingehaald.
ingehaald. Voor
Voor het aanschijn
aanschijn van den
den dood,
dood,
niet meer
waarbij ook
ook een
een Van
de Woestijne
Woestijne moest
moestzwijgen.
zwijgen.
waarbij
Van de
Voor
aanschijn van
den dood
dood begon
begon en
en eindigde
eindigde deze
deze poëzie.
poëzie. Van
Van
Voor het
het aanschijn
van den
Het vaderhuis
vaderhuis tot Het bergmeer
bergmeer loopt de
de curve
curve eerst
eerst dalend,
dalend, dan
dan stijgend
stijgend;;
stijgend omdat
omdat men
men te
te diep
diep was
te vèr
stijgend
was gedaald,
gedaald, te
vèr was
was afg
afgedwaald
edwaald van
van het
sterven. En
En dat
sterven.
dàt trok weer,
weer, dat
dàt alleen
alleen!! Het
Hetgrote
grotemysterie
mysterievan
vansterven-ensterven-enverrijzen, vaak
vaak voorbijgezien
voorbijgezienen
en nooit
nooit boven
verrijzen,
boven alles
alles verkozen,
verkozen, bedwong
bedwong en
en
richtte, als
als een
richtte,
een koppige
koppige magneet,
magneet, den
den aarzelenden
aarzelenden en
en onwilligen
onwilligen dichter.
dichter.
Redde het
het hem
?
Redde
hem niet
niet?
Liep dan
dan zijn weg
Me-zelf voorbij
Liep
weg ««Me-zelf
voorbij;; me-zelven
me-zelven tegen...
tegen ...»»??Zijn
Zijnlevenslevensweg
waarschijnlijk wel;
dichterlijke weg
weg niet
niet precies
precies;; nooit
nooit kwam
kwam
weg waarschijnlijk
wel ; zijn
zijn dichterlijke
hij
zijn superieure
superieure zelfbeschouwing
zelfbeschouwing voorbij;
hij zijn
zijn eeuwig
eeuwig
hij zijn
voorbij ; nooit
nooit ging
ging hij
zichzelf beslist
beslist tegen.
zichzelf
tegen. Maar
Maar de dichtende
dichtende en de
de levende
levende Van
Van de
deWoestijne
Woestijne
graf:: de
de dichtende
dichtende als
als Joannes,
Joannes,
liepen beiden,
beiden, in den
den Paasmorgen,
Paasmorgen, naar
naar het graf
liepen
de levende
levende als
als Petrus.
Petrus. Joannes,
Joannes, de
de eerst
eerstaangekomene,
aangekomene, durfde
durfde niet
nietbinnenbinnengaan ; Petrus
gaan;
Petrus moèst
moèst het wel
wel doen
doen:: toen
toen geloofden
geloofden ze
ze beiden.
beiden.

Ik heb geen
geen doel,
doel, mijn
mijn God,
God, dan
dan van
van Uw
Uwwil
wilgeboden.
geboden.
De zee
zee slaat
slaat aan
aan de
de maan
maan de
de maat
maat van
van allen
allen tijd.
tijd.
Ik ga
ga geen
geen wegen
wegen dan,
dan, misschien,
misschien, den
den weg
wegder
derdooden.
dooden.
En 't't isis de
deweg
wegder
dereeuwigheid.
eeuwigheid.

III
Wie
an de
Wie het
het lyrisch
lyrisch dichtwerk
dichtwerk van
van V
Van
de Woestijne
Woestijne wil
wildoorzien,
doorzien, neme
neme
-om
de beurt
,om de
beurt drie
drie standpunten
standpunten in.
in.
beschouwe het
het religieuze
religieuze temperament
temperament en
en het
hetaloude
aloudekatholicisme.
katholicisme.
Hij beschouwe
Deze verklaren
verklaren den
het altijd
altijd idea
idealiserend
streven,
den steeds
steeds bewogen
bewogen toon
toon en het
liserend streven,
demeest
meestraadselachtige
raadselachtige uitspraken,
uitspraken, de
de
de
zinderende oprechtheid
oprechtheid bij
bij de
de zinderende
onvervreemdbare bekoorlijkheid
duidelijkste pose.
Deze, samensamenonvervreemdbare
bekoorlijkheidbij
bij de
de duidelijkste
pose. Deze,
het weergaloos
weergaloos peilend
peilend vermogen
vermogen en
enden
denonafwendbaren
onafwendbarentrouw
trouw
gebracht met het
aan het licht,
de meest
meestgeheimzinnige
geheimzinnige vlam...
vlam ...
licht, leggen,
leggen, in
in dichtwerk
dichtwerk en
en proza,
proza, de
voege er
er het
het Gents
Gents karakter
karakter bij
bij :: religieus
religieus en
enlicht
lichteenzelvig,
eenzelvig,tergend
tergend
Hij voege
uit verborgen
verborgen tederheid,
tederheid, onder
onder een harde
harde schors
schors meewarig
meewarig en
enmild.
mild.
beschouwe de
de al
al tetegrote
grotebeïnvloedbaarheid,
beïnvloedbaarheid, het
het alaltetesoepel
soepelverbaal
verbaal
Hij beschouwe
de Woestijne
Woestijne spreken
spreken en
en zingen
zingen;; bijna
bijna
vermogen. Op
kon Van
Van de
vermogen.
Op veel
veel tonen kon
nooit ontkwamen
ontkwamen zijn opstellen
opstellen aan
aan opzettelijke
opzettelijke oefening
oefeningen
engewilde
gewildevocalise.
vocalise.
Op veel
veel wijzen
wijzen kon
kon hij zich voordoen
voordoen;; veelvuldig
veelvuldig vreemde
vreemde elementen
elementennam
nam
hij in
hem
eigen.
Barokke
woordkunst,
hem
eigen.
Barokke
woordkunst,superieure
superieure
in zich
zichopopalsalswaren
warenzeze
virtuositeit, ongeëvenaarde
ongeëvenaarde assimilering
assimilering en
enomschepping
omscheppingdraperen
draperenzijn
zijn oeuvre
reuvre
virtuositeit,
in mantels van mode en overdrijving, gemaaktheid en grootspraak, prik-inmatelsvod rijng,emakthdrosp,ikkeling en
en begoocheling.
begoocheling. Hun
Hun plooien
plooien omvangen
omvangen de
deallersubtielste
allersubtielste leugen,
leugen,
keling
,den
meest bedrieglijken
bedrieglijken schijn,
schijn,dedemeest
meest
verbijsterendeonwerkelijkheid.
onwerkelijkheid.
den meest
verbijsterende
Zij maken
maken dat
dat het
het werk
werk zal
zalvoorbijgaan
voorbijgaan meer
meer ddan
hetverdient,
verdient, dat
dat de
de
an het
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Tegenover de geallieerden, nog altijd haar bondgenoten, betoont de
Sovjet-Unie zich minder toeschietelijk. Zij wil deze uit Berlijn verdrijven
en tracht dit te bereiken met een politiek van speldeprikken, waarbij de
geplaagden alsnog hun geduld weten te bewaren. Omdat de Britten en
Amerikanen Berlijn slechts door de Russische Zone, die zich ook westelijk
van de stad uitstrekt, kunnen bereiken, zijn zij afh an kelijk van de welwillendheid van Moskou. Deze vermindert met de dag. De controle-maatregelen worden verscherpt, Britse en Amerikaanse treinen worden opgehouden, l an gs de autoweg worden sterke Russische troepenmassa's gelegerd,
die de passerende auto's aanhouden. Ook in de lucht werd de bewegingsvrijheid der geallieerde vliegtuigen ingeperkt. Een incident van ernstiger
aard, dat de Britten niet zo gemakkelijk over hun kant konden laten ga an ,
was de botsing tussen een Brits vliegtuig en een Russische jager, die zich
op voor hem verboden terrein bewoog op een m anier, die aan een aanval
deed denken en in ieder geval een ongeluk heeft veroorzaakt, waarbij een
aantal Britten zijn omgekomen. Generaal Robertson, militaire gouverneur
van de Britse zone, vond, dat hiermee de grenzen van het geduld waren
overschreden en richtte een scherpe nota a an de Sovjet-opperbevelhebber
der Russische zone, met de bedreiging, dat hij Britse vliegtuigen door
jagers zou doen vergezellen. Sokolofsky antwoord de , dat hij het betreurde
en dat het nooit de bedoeling was geweest Britse vliegtuigen lastig te
vallen. Met een gezamenlijk onderzoek naar de juiste toedracht zou derhalve de zaak in het reine zijn geweest. Het schijnt echter, dat Sokolofsky
in het oog van Stalin te zachtzinnig was geweest. W an t enige tijd, nadat
hij ter ere v an generaal Montgommery ten huize van Ro be rtson gedineerd
had, wierp hij alle schuld van de Russische vliegenier af op de schouders
van de Britten en weigerde een gemeenschappelijk onderzoek. Ook generaal
Robertson heeft na het vriendschappelijk diner een meer krasse houding
aangenomen. Zich richtend tot de Landdag v an de Rijnland-Westfaalse
provincie maande hij haar aan van West-Duitsland, dat twee-derde van
het vroegere Rijk uitmaakte, een eenheid te maken, zoals achter het
IJzeren Gordijn van Oost-Duitsland een eenheid, maar in slavernij, was
gevormd. Een eenheid v an een onafh ankelijk, vrij gekozen bestuur. « Verzet
u tegen de m annen, die u met het woord « democratie » op de lippen en
een knuppel achter de rug de Duitse vrijheid willen ontnemen. » Om dit
tot stand te brengen, zou de medewerking der Fransen, die ook hun eigen
zone hebben, onmisbaar zijn. In hun vrees voor een gecentraliseerd en
dus machtig Duitsland voelen deze er niets voor hun eenmaal gewonnen
positie prijs te geven.
Ondanks het besluit van de U.N.O. een wapenstilstand aan de Joden
en Arabieren in Palestina op te leggen, is de strijd tussen deze twee volken
in een formele oorlog ontaard. De Joden te Jerusalem zijn voor hun
voedselvoorziening aangewezen op de Joodse kustplaats Tel Aviv en willen
de weg daarheen openhouden. De Arabieren, die een aanvoerder hadden
in de neef van de ex-Moefti, beletten hen zulks, met het gevolg, dat er
verwoede gevechten tussen beide geleverd worden. De voornaamste episode
in deze strijd was de onverhoedse aanval v an de organisatie « Haganah »
op de Arabische havenstad Jaf f a, waarv an de belangrijkste punten bezet
werden. Ook onder de Britse militairen, die van uit deze haven zullen
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evacueren, vielen slachtoffers. De Arabische Liga kan haar stamverwanten
niet in de steek laten en hield te Amman, hoofdstad van Transjordanië
een bijeenkomst, waar eenparig besloten werd Palestina binnen te rukken.
26 April bezette koning Abdoella van Transjordanië Jericho. Een poging
van de V.N.-Commissie den koning tot terugtrekken te bewegen, werd door
hem geweigerd, tenzij de Joden hun Joodse staat zouden opgeven. Nochtans
is een voorlopige wapenstilstand niet onmogelijk.
De negende Pan-Amerikaanse Conferentie te Bogota, die zich bezighoudt
met de bespreking van industrialisatie van Zuid-Amerika en het communistisch gevaar, heeft ook te berde gebracht de vraag, of de Europese
koloniën op het westelijk halfrond nog reden van bestaan hebben. Het
telegram der drie ' Curaçaose heethoofden heeft niet onmogelijk deze ijver
aangewakkerd. Ofschoon Marshall verklaarde, dat de U.S.A. aan enigerlei
actie daaromtrent niet zullen meedoen, is er toch een commissie van negen
leden benoemd om het vraagstuk van koloniale bezittingen te onderzoeken.
De Conferentie zelf liep gevaar een voortijdig einde te vinden door de
revolutie, die als een plotselinge orkaan opstak. Aanleiding hiertoe was
de moord, die op de liberale leider Gaitan was gepleegd. Onmiddellijk
daarna kwam de massa in beweging, deed een inval in het gebouw, waar
de Conferentie vergaderde en plunderde en vernietigde wat onder haar
handen viel. Een aantal kerken onderging hetzelfde lot en zelfs de Nederlandse kanselarij brandde uit met verlies van belangrijke documenten. De
conservatieve minister van buitenlandse zaken, Laureano Gomez, koos, in
overleg met de president Perez, de wijste partij en nam, enkele uren na de
dood van Gaitan, de liberalen met hun nieuwe leider Dario Echandia, in
zijn kabinet op, waarbij de portefeuilles gelijkelijk verdeeld werden. Het
hele verloop van dit incident is raadselachtig. De moordenaar is neergeslagen
en zo verminkt, dat hij onherkenbaar is. De opstand ging zo methodisch
in zijn werk, dat een organisatie van tevoren moet opgezet zijn. Waarom
juist de vergaderzaal der verenigde Z.A. mogendheden het doelwit moest
zijn en waarom juist een groot aantal kerken in brand gestoken werden,
dit alles is makkelijker te verklaren, als men achter de opgewonden
liberalen, die trouwens spoedig bevredigd waren, terwijl de schiet- en
brandpartijen drie dagen hebben geduurd, een communistisch complot,
rechtstreeks of zijdelings door Moskou opgezet, om Marshall te compromitteren, zo niet te liquideren, aanvaardt. De Columbaanse regering en ook
Truman en Marshall zijn er zeker van, dat Moskou ook hier de hand in
het spel had.
Al het voorafgaande mocht gedurende de maand April in Europa en
men mag wel zeggen in de hele wereld slechts geringe belangstelling wekken :
de aandacht was geconcentreerd op Italië, waar de verkiezingen antwoord
zouden geven op de beslissende vraag, of de Sovjet tot de Middellandse
Zee en tot West-Europa zou doordringen. Het ging om het behoud van
de persoonlijke vrijheid en van de godsdienst in Europa. Dat meer dan
vijf millioen Itali anen, die in hart en nieren katholiek zijn, de betekenis
van deze strijd niet inzagen en, misleid door de propaganda van Togliatti,
Longo en Nenni, meenden, dat een goed christen een volgeling van het
communisme kan zijn, en dat de overwinning van het communisme hen
welvaart zou brengen en tot welgestelde grondbezitters zou maken, niet
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tot andere gedachten waren te brengen, is een bewijs, dat in Italië nog
grote behoefte is aan juiste voorlichting en niet minder aan doortastende
sociale hervormingen. Alcide de Gasperi zou met zijn christendemocratische
partij alleen de overwinning niet behaald hebben. De levensmiddelenpropaganda door Amerika gevoerd, de buitenlandse brieven, zoals die uit
Nederland, hebben voorzeker velen tot nadenken gebracht. Maar Moskou
zelf, heeft, om onverklaarbare redenen, door tot driemaal toe de afstand
van Triëst te weigeren, zijn Italiaanse aanhangers in een moeilijk parket
gebracht. De grote stoot tot het succes is echter gegeven door de Katholieke
Actie met haar drie millioen leden. Omdat het hier ging om het behoud
van geloof en Kerk was de katholieke Actie volkomen gerechtigd in te
grijpen. Haar leider, professor Luigi Gedda, heeft zijn leden weten te
bezielen. Zij hebben geen dorp en geen huis overgeslagen om de mensen
over te halen te gaan stemmen en anti-communistisch te stemmen. Aldus
is de overwinning voor de Gasperi tot stand gekomen, niet zozeer door
een vermindering van communisten zij zijn van 38 % tot 31 % gedaald
maar door de overweldigende opkomst van de gebruikelijke thuisblijvers.
Het resultaat is dan ook boven alle verwachting. Van de 574 zetels in
de Kamer van Afgevaardigden heeft de Chr. Dem. Partij er 307 verkregen
en is derhalve in de meerderheid. Het « Volksfront » telt ruim 100 leden
minder : 182. Voor de Senaat is de uitslag niet zo gunstig : de Chr. Dem.
bezetten 148 zetels en het Volksfront 119. De verklaring hiervan is, dat
107 senatoren benoemd worden, omdat zij zich tijdens het verzet verdienstelijk hebben gemaakt en van het Volksfront zijn dit er 45, terwijl de
Chr. Dem. slechts 18 zulke benoemde leden bezit.
De minister-president heeft zijn conclusie getrokken uit de verkiezingen
en verklaard, dat het volk een actie verwacht tegen werkloosheid en een
program van landbouwhervorming. Dit alles zal uitgevoerd worden, doch
op één noodzakelijke voorwaarde : handhaving van de vrijheid. « Het
Italiaanse volk moet vrij zijn over zijn eigen lot te beslissen. Onze democratie moet een buitenlandse politiek voeren, die economische samenwerking
met volken, die sterker zijn dan wijzelf, en solidariteit met alle vrije en
democratische volken ter wereld aanmoedigt. »
Z. H. Paus Pius XII toonde zich eveneens zeer verheugd over deze
afloop. « Deze dag zal als een gedenkwaardige worden opgetekend in de
annalen van de Italiaanse geschiedenis. De hoop licht thans weer op aan
de Italiaanse hemel. » Tevens wees Z. H. op de bovennatuurlijke factor,
die tot de zegepraal heeft bijgedragen : nl. het gebed v an alle gelovigen.
« Uit alle werelddelen bereiken Ons berichten, waarin Ons medegedeeld
wordt, hoe Onze kinderen zich op het gewichtig ogenblik eenparig en
spontaan tot de oneindige God hebben gewend met de bede, dat Hij Zijn
zaak zou verdedigen tegen de dwaling en de onrechtvaardigheid. »
De nederlaag heeft verwarring gebracht in de gelederen der communisten.
Een vergadering der Nenni-socialisten besloot, dat de partij bij de jongste
verkiezingen gefaald had en gaf uiting aan haar wantrouwen jegens Nenni
en andere leiders. Nenni moet het veld ruimen. Of Togliatti zich als leider
der communisten zal staande houden, is nog te bezien. Tegen eventuele
onlusten heeft de regering zich scherp gesteld en zij is machtig genoeg,
zij het met geweld, elke poging tot revolutie de kop in te drukken.
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die bespuwd
bespuwd en
en
had
geslagen
zwakke Indische
Indische politiemacht
politiemacht bleef
bleeftamelijk
tamelijkwerkeloos
werkeloos
geslagen werd.
werd. De zwakke
Het hoofd
hoofd der
derrepublikeinse
republikeinse delegatie
delegatie Moh
Moh Roem
Roem was
was tijdig
tijdigververtoezien. Het
dwenen.
hij van
van het
het gebeurde
gebeurde kennis
kennis had
had genomen,
genomen, bood
bood hij,
hij, ververdwenen. Nadat
Nadat hij
gezeld door
door de sultan
sultan van
van Djokja,
Djokja,teteKalioerang
Kalioerangverontschuldigingen
verontschuldigingen aan.
aan.
gezeld
was hiermee
hiermee niet
niet tevreden.
tevreden. Te
Temeer,
meer, omdat
omdat
De Nederl.
Nederl. Indische
Indische regering
regering was
radio-commentaren
zich aaan
radio-commentarenhet
hetgebeurde
gebeurdetrachtten
trachttengoed
goedtete praten
praten en
en zich
an
vijandige opmerkingen te buiten gingen. Ook de voorlopige federale regeringvijandgeopmrktbuinge.Ookdvrlpigfea n
miste een ruiterlijke
ruiterlijke afkeuring
afkeuring en een
een verontschuldiging
verontschuldiging van
van de
derepublirepublimiste
keinse regering
regering zelf
met de
debelofte,
belofte,dat
dat
verantwoordelijkepersonen
personen
keinse
zelf met
de de
verantwoordelijke
zullen
gestraft worden.
worden. Zij
van oordeel,
oordeel, dat
dat de
dejuiste
juisteatmosfeer
atmosfeervoor
voor
zullen gestraft
Zij was van
de
in gang
gang zijnde
zijnde besprekingen
besprekingen door
door deze
deze daad
daad was
wasvertroebeld
vertroebeld en
en dat
dat
de in
vruchtbare arbeid
omstandigheden niet
verwachten is. Toen
Toen
vruchtbare
arbeid onder
onder die
die omstandigheden
niet te verwachten
eerst heeft
eerst
heeft de
de regering
regering zelf
zelf officieel
officieel haar
haar leedwezen
leedwezen over
over het
het incident
incident
betuigdnvrslofte dkmsagel.
betuigd en de vereiste beloften voor de toekomst afgelegd.
De communistische
communistische wethouders
wethouders van Amsterdam
Amsterdam zijn niet
niet gezwicht
gezwichtvoor
voor
zetels op
op tetestaan.
staan.Om
Omzezezoveel
zoveelmogelijk
mogelijkonschadelijk
onschadelijk
het verzoek
verzoek van hun zetels
te maken,
maken, heeft
heeft de
de gemeenteraad
gemeenteraad besloten
besloten een
een zevende
zevende wethouder
wethouder tete
te
benoemen,
nieuwe verdeling
verdeling der
der wethouder-portefeuilles
wethouder-portefeuilles de twee
twee
benoemen, zodat
zodat een nieuwe
communistenvan
van alle
alle aandeel
communisten
aandeel aan
aan het
het stedelijk
stedelijk bestuur
bestuur zal
zal uitsluiten.
uitsluiten.
Natuurlijk is
dit een
een scheve
scheveverhouding.
verhouding. Weshalve
Weshalve de
de regering
regering een
een wetswetsNatuurlijk
is dit
ontwerp
ter aanvulling
aanvulling van de
de bestaande
bestaande provinciale
provinciale en
engemeentewet
gemeentewet heeft
ontwerp ter
ingediend, waarbij de leden in deze lichamen, die niet meer het vertrouweninged,warbjlnidezcham, tervouwn
hebben van
hun collega's
collega's verplicht
verplicht worden
worden af
af tetetreden.
treden.
hebben
van hun
K. J. D.
K.J.D.
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Sinds
jongste oorlog
oorlog wordt
wordt Europa
Europa zich
zich bewust
bewust van
vandedenoodzakelijknoodzakelijkSinds de jongste
heid,
de omvang
omvang van
van haar
haar politieke
politieke organisatie
organisatie aan
aan de
de grootte
grootte van
vanhaar
haar
heid, de
productiekracht
de machtsuitbreiding
machtsuitbreiding van
vanhaar
haartegenstanders
tegenstanders
productiekracht enerzijds,
enerzijds, aan de
en
mededingers anderzijds,
aan de
de verstikking
verstikking in
in het
het
en mededingers
anderzijds,aan
aantete passen
passen om
om aan
netwerk van
van de staatsgrenzen,
netwerk
staatsgrenzen, en aan
aan de
deverplettering
verplettering tussen
tussentwee
tweeblokken,
blokken,
Russische en
en het
hetAmerikaanse,
Amerikaanse, teteontkomen.
ontkomen.
het Russische
is overigens
overigens niet
niet bij
bijeen
eenbewustwording
bewustwording gebleven.
gebleven. Met
Methet
hetBeneluxBeneluxHet is
Akkoord van
September 1944
Pakt van
van Brussel
Brussel van
van 17
17 Maart
Maart
Akkoord
van 55 September
1944 en
en het
het Pakt
1948,
werd de reorganisatie
reorganisatie van
Europa reeds
vooral met
met het
het
1948, werd
van Europa
reeds ingezet;
ingezet ; vooral
Pakt van
van Brussel,
Brussel, waarin
waarin naar
van
Pakt
naar de
de principes
principes verwezen
verwezen wordt,
wordt, die
die van
Europa meer dan
dan een
eenaardrijkskundige
aardrijkskundige uitdrukking
uitdrukking moeten
moetenmaken.
maken.
Europa
Het financieel
financieel herstel
herstel van
van de
deVijf
Vijfwerd
werddoor
doordedeonderscheiden
onderscheidenministers
ministers
financiën, te Brussel
Brussel samengekomen,
samengekomen, onder
ogen genomen
genomen;; terwijl
terwijl
voor financiën,
onder de ogen
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de militaire
deskundigenvan
vande
de Vijf,
Vijf, te Londen,
de
militaire deskundigen
Londen, de
de ststandaardisatie
der
an daardisatie der
wapenen (vooral
wapenen
(vooral van
van het
hetkaliber
kaliberder
dermunities)
munities),, alsook
alsook de
de oprichting
oprichting van
van
een
gemeenschappelijk oppercommando
oppercommando onderzochten.
onderzochten. Wij
weten reeds,
reeds,
een gemeenschappelijk
Wij weten
U.S.A. een
eenvragenlijst
vragenlijst aan
aandedemilitaire
militairedeskundigen
deskundigen hebben
hebben overoverdat
de U.S.A.
dat de
O.E.E.C. wellicht
wellicht met
met een
een milimiligemaakt,
vermoeden dat
gemaakt, hetgeen
hetgeen laat
laat vermoeden
dat de O.E.E.C.
taire hulporganisatie
zal worden
nog niet of
of
taire
hulporganisatie zal
worden aaangevuld.
angevuld. Thans
Thans weten
weten we
we nog
U.S.A. erin
erin zullen
zullen toestemmen,
toestemmen, ten minste
minste een
een deel
deel van
vande
deMarshallMarshallde
de U.S.A.
hulp aan te
hulp
te wenden
wenden tot
tothet
hetherstel
herstelvan
vandedeeconomische
economischebetrekkingen
betrekkingentussen
tussen
landen;; hetgeen
hetgeen volgens
volgens de
deministers
ministers voor
voorfinanciën
financiënhoogst
hoogst
de
Europese landen
de Europese
noodzakelijk
noodzakelijk is.
Middelerwijl
dichter toetoeMiddelerwijl worden
wordende
de banden
bandentussen
tussenZuid
Zuiden
en Noord
Noord dichter
gehaald.
Mei kwamen
kwamen deskundigen
deskundigen van
van de
deBeneluxlanden
Beneluxlandensamen,
samen,
gehaald. Begin
Begin Mei
om een
om
een plan
plan tot herstel
herstel vvan
de Nederlandse
Nederlandse economie
economie te
te ontwerpen
ontwerpen;; over
over
an de
enkele
dagen wordt
wordt vermoedelijk
vermoedelijk het
het militaire
militaire akkoord
akkoord tussen
tussen België
Belgiëen
en
enkele dagen
hetniet
niettetevroeg
vroeg?
Nederland
zelfs
- isishet
Nederlandondertekend.
ondertekend.De
De17e
17eApril
Aprilwerd
werd
zelfs
? een
Eénmaking van
het Recht
Recht»
plechtig geïngeïneen ««Benelux-Commissie
Benelux-Commissie tot
tot Eénmaking
van het
» plechtig
stalleerd.
Aldus worden
worden de
de economisch-politieke
economisch-politieke voorwaarden
voorwaarden geschapen
geschapen
stalleerd. Aldus
voor
de saamhorigheid
saamhorigheid der
der Nederlanden
Nederlanden als
als hoeksteen
hoeksteen van
van het
hetWesten.
Westen.
voor de
Hoe schril
schril steekt
steekt onze
onze bekrompen
bekrompen binnenlandse
binnenlandse politiek
politiek niet af
aftegen
tegen
Hoe
dit inte
internationaal
gebeuren. Terwijl
Spaak in
in de
deVerenigde
Verenigde Staten
Staten
rn ationaal gebeuren.
Terwijl de
de Heer Spaak
aan
het onderhandelen
onderhandelen is,
wijzigt de
de Heer
HeerTroclet,
Troclet,Minister
Ministervoor
voorArbeid
Arbeid
aan het
is, wijzigt
12 Maart
Maart
en Sociale
Sociale Voorzorg,
Voorzorg, door
onwettig en
partijdig Besluit
door het
het onwettig
en partijdig
Besluit van
van 12
1948
de verdeling
verdeling der
der Staatstoelagen
Staatstoelagen ten
ten behoeve
behoeve van
vandedeverzekeringsverzekerings1948 de
organen
invaliditeit, in
het nadeel
nadeel van
van de
deChristelijke
Christelijke
organen tegen
tegen ziekte
ziekte en
en invaliditeit,
in het
Landsbond der
Blum een
een agressief
agressief voorvoorLandsbond
der Mutualiteiten;
Mutualiteiten ;dient
dient Mevr.
Mevr. Blum
ontwerp
van verslag
verslag over
over de
debegroting
begrotingvan
vanVolksgezondheid
Volksgezondheid en
enGezin,
Gezin,
ontwerp in
in van
waarin
stelling neemt
neemt tegen
tegen de
degesubsidieerde
gesubsidieerde vrijheid
vrijheid;; voert
voert de
deHeer
Heer
waarin zij
zij stelling
Kamiel
Huysmans, Minister
Minister voor
voor Openbaar
Openbaar Onderwijs
Onderwijs een politiek
politiek door,
door,
Kamiel Huysmans,
die tot de
de ondergang
ondergang van
van het
het Vrij
Vrij Hoger
Hoger Middelbaar
Middelbaar Onderwijs
Onderwijs leiden
leiden moet.
moet.
Bij
Bij de
de bespreking
bespreking van
van zijn
zijn begroting,
begroting, begaat
begaat de
de Heer
Heer Huysmans
Huysmans de
de
onvergeeflijke fout
fout de
de beslistheid
die hij
onvergeeflijke
beslistheid van
van de Volkspartij,
Volkspartij, die
hij op
op een
eenprinprincipiële stelling heeft
heeft teruggedrongen,
teruggedrongen, te
te onderschatten,
onderschatten, en
enbrengt
brengtdienvolgens
dienvolgens
de regering
regering in gevaar.
gevaar. De
De aanneming
aanneming van
van de
de begroting
begroting wordt
wordt evenwel
evenwel tot
tot
na
de terugkeer
terugkeer van
van Minister
Minister Spaak
Spaak uitgesteld.
uitgesteld. Doch
Doch terwijl
terwijl deze
deze een
een
na de
verzoeningsformule
zoeken is,
is,waarover
waaroverdedebeide
beideregeringspartijen
regeringspartijen
verzoeningsformule aan
aan het zoeken
de
zich akkoord
akkoord kunnen
kunnen verklaren,
verklaren, publiceert
publiceert de
socialistische groep
zich
de socialistische
groep van de
tweede
kamer een
een dagorder,
dagorder, waarin
waarin zij
zij het
hetstandpunt
standpuntinneemt,
inneemt,dat
datonderondertwe ede kamer
tussen
dan ook
ook in
in
tussen door
door Minister
Minister Huysmans
Huysmanszelf
zelfverlaten
verlatenwas.
was.Het
Hetisis dan
zeer
een laatste
laatste
zeer ongunstige
ongunstige voorwaarden,
voorwaarden,dat
datMinister
MinisterSpaak,
Spaak,dede55 Mei,
Mei, een
om het
hetvertrouwen
vertrouwen van
van
en schitterende
schitterende poging
doet in de
de tweede
tweede kamer,
kamer, om
poging doet
Nadedekoudvochtige
koudvochtige
zijn meerderheid
meerderheid voor
regering terug
terug te
te winnen.
winnen. Na
zijn
voor de regering
interventie
Heer Buset,
Buset, verklaart
verklaart hij
hij dan
dan ook,
ook, en
enwel
welvooraleer
vooraleerdede
interventie van
van de Heer
begroting
stemming wordt
wordt gebracht
gebracht - dit om
om de
deinnerlijke
innerlijkeverdeeldheid
verdeeldheid
begroting in stemming
van zijn
zijn eigen
eigen partij
partij niet
nietopenbaar
openbaar tetemaken
maken - dat de
de regering
regering ontslag
ontslag
van
neemt.
anval op de
De aaanval
de regering,
regering, en
crisis die
die er
er het
het gevolg
gevolg van
van is,
is,werd
werd
De
en de crisis
ongetwijfeld door
ongetwijfeld
door het Bureau van het
het Centraal
Centraal Comité
Comité van
van de
de Socialistische
Socialistische
bureau représente
représente l'aile
l'aileextrême-gauche
extrême-gauche du
du parti.
parti.
Partij
beraamd. ««Ce
Partij beraamd.
Ce bureau
C'est lui qui, quelques jours avant la libération du Roi, profitant du faitC'estluiq, jorsavntlibéduRo,prftani
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que Mr Spaak était á San Francisco, a, sans consulter le parti, réclamé
l'abdication de Léopold III. C'est lui qui a cherché au mois de décembre
dernier, à saisir le premier prétexte venu pour empêcher le gouve rnement
de faire une déclaration collective sur l'honneur du Roi. Aujourd'hui il
cherche à rallumer la « guerre scolaire » en Belgique » (L'Occident, 1948,
nr 84) .
Het is hetzelfde bureau dat, het nationaal belang en het prestige van de
parlementaire democratie ten spijt, de moeilijkheden thans nog op de
spits drijft ; op gevaar af een kamerontbinding en nieuwe verkiezingen
uit te lokken. Het vreest misschien, dat een België en een Europa die,
naar de wens van de Heer Spaak, in het teken zouden staan van de
verzoening tussen Socialisme en Christendom, opnieuw Christelijke gemeenschappen zouden worden. Dan maar liever het avontuur !
Indien vele socialistische leiders aldus nog in den ban leven van een
achterlijk anticlericalisme, dan moeten we ook betreuren, dat een deel
van de Vlaamse Jeugd een volksnationalisme beleidt, dat, in deze overgangstijd van de nationale tot de continentale staat, even verouderd is
als het stadsnationalisme van onze voorouders in de Bourgondische tijd.
Dit is de zorgwekkende conclusie, die zich aan de onbevooroordeelde toeschouwer, op het Paascongres der Vlaamse Jongeren, te Antwerpen, opdrong.
Het is zaak van de regering en van de leidende partij-instanties een jeugd,
die door onverbiddelijkheid in de repressie en kleinzieligheid in de politieke
strijd werd afgestoten, door een besliste koerswijziging voor de taken van
deze tijd terug te winnen.
De 8e Mei 1948

A. V. S.

KRONIEK
Wetenschap op z'n smalst
Prof. J. Tielrooy legde onlangs
zijn visie op de figuur van Renan
nter in een boek 1. De juistheid en
de verdiensten ervan te prijzen of
te bestrijden laten we over aan de
boekbespreking. Hier maken we
slechts een kanttekening bij de visie op het Nieuwe Testament, zoals
ze in dit boekje herhaaldelijk tot
uiting komt. We bedoelen niet Renan's visie daarop ; iedereen, ook
Prof. Tielrooy zelf, geeft toe dat het,

wetenschappelijk gesproken, onbelangrijk is, wat Renan over de historische waarde van de nieuwtestamentische geschriften denkt. Wat de
auteur daarover denkt is vanzelfsprekend nog onbelangrijker. We
zouden daarop dan ook niet ingaan,
wanneer het genoegzaam duidelijk
was, dat de auteur een volkomen
persoonlijke mening voordraagt, die
mogelijk nog door leerlingen en
geestverwanten gedeeld wordt. Maar

1. Ernest Renan. Een groot humanist. Zijn leven en zijn werken. Amsterdam, 1948,
Querido's Uitg. , 179 pp.
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nu moeten we toch aan de auteur,
of althans aan zijn lezers, zo niet
de pretentie, dan toch de illusie ontnemen, alsof Prof. Tielrooy's kritische ideeën de getrouwe weerspiegeling zouden zijn van de hedendaagse
Wetenschap ; dat mag zeer indrukwekkend klinken, het is zeer onkritisch.
Zo horen wij, dat Renan nog niet
kon weten, wat wij nu weten. Renan's Vie de Jésus heeft zijn verdiensten als boeiende rom an maar
« historische waarheid brengt het
niet. Wie zulk een waarheid verlangt, kan bij Renan even weinig
terecht als bij vele andere « liberale » biografen van Jezus die in
de 19e en 20e eeuw zijn opgetreden. Zo iemand kan trouwens...
nergens terecht ! In de meer dan
tachtig jaren die sinds het verschijnen van Renan's boek zijn
verlopen, zijn alle fundamenten
waarop hij vertrouwd had, bouwvallig of twijfelachtig gebleken.
Geen onbevangen historicus beschouwt nog de door Renan gebruikte bronnen — de vier Evangeliën, de brieven van Paulus, enz.
-- als volstrekt betrouwbaar. De
gewichtigste vragen wachten hier
vergeefs op een antwoord... (sinds
anderhalve eeuw discussiëren de
theologen daarover met deerniswaardige onmacht) ... Vele historici gaan zelfs nog verder. Zij verklaren zich niet in staat, te bewijzen dat er ooit een Jezus geleefd heeft. Wij weten — wat
men noemt weten — over Jezus
eenvoudig niets meer... (daar zijn
Renan's verdiensten niet minder
om)... Hij kon niet weten welke
uitkomsten een voortgezet onderzoek zou brengen » (blz. 92-93) .
Een dergelijk voorbehoud meent
de auteur te moeten maken bij de
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bespreking van Renan's Les Apótres
« Met zekerheid weten wij er niets
van, alle bronnen die Renan te
baat heeft genomen worden thans
door ieder onbevooroordeeld deskundige voor denkbeeldig of troebel gehouden » (blz. 104) .
Renan zegt, dat geen enkel gedeelte van de jeugd v an de christelijke religie ons zo goed bekend
is als het tijdvak van het jaar 50
tot 75.
« Hij zou het in onze dagen niet
langer beweren ; hij zou thans
even goed weten als wij, dat de
Brieven van Paulus en de Handelingen der Apostelen waaruit hij
geput had, als geschiedbronnen
ongeveer waardeloos zijn. Maar
toen mocht hij het denken, toen
wist ook de degelijkst geinformeerde theoloog niet beter » (blz.
113) .
Dit is meer dan voldoende om zinnetjes te kunnen smaken als « Renan
moge hier en daar een onware voorstelling geven, vooral doordat de wetenschap in zijn tijd natuurlijk minder ver was dan tegenwoordig » (blz.
134) en « de bronnen zijn immers
gebleken, van nog latere datum en
nog onbetrouwbaarder te zijn dan
hij meende » (blz. 131) .
Deze paar citaten zijn ons eigenlijk al te veel ; we kennen deze visie ; ze ligt na de eerste de beste
insinuatie al tot op de bodem voor
ons open ; ze is namelijk vrij eenvoudig, maar ze heeft ons dan ook
niets aan te bieden : ze is de ontkenning van iedere visie. Het is zeer
onaangenaam in 1948 zo'n foei-ouderwetse geesteshouding te ontmoeten. Ze is echter ongevaarlijk voor
iemand met enige wetenschappelijke
ervaring en zelfs voor ieder die ooit
in werkelijke aanraking kwam met
het Nieuwe Testament. Ons bezwaar
.
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geldt voornamelijk
voornamelijk het superieur
superieur gegebaar, dat men
men deze
deze oude
oude verroeste
verroeste
baar,
karkas laat
laat maken
maken:: onbevangen
onbevangen en
en
karkas
onbevooroordeeld,
geïnforonbevooroordeeld, degelijk
degelijk geïnformeerd en
en deskundig,
deskundig, representatief
representatief
meerd
voor de
de hedendaagse
hedendaagse wetenschap.
wetenschap.
voor
een ogenblik
ogenblik die
die onbeBezien we een
Bezien
vangenheid.
vangenheid.
«Wonderen
van
« Wonderen zijn
zijn afwijkingen van
de
wetten der
der natuur
natuur:: komen
komen die
die
de wetten
Constateert men ze nog
nog
ooit voor ? Constateert
heden?
stellen van
van de
de vraag
vraag
heden ? het
het stellen
houdt
antwoord al in...
in... » (blz.
(blz.
houdt het
het antwoord
30).
(Renan
er nooit
nooit
(Renan zag
zag in)
in) ««dat
dat er
een
godsdienst geweest
of zijn
zijn
een godsdienst
geweest is
is of
zal, die
die uit iets
iets anders
anders ontstaan
ontstaan is
is
zal,
dan
brein en het hart
hart van
van menmendan het brein
sen, en dat Jezus,
Jezus, indien
indien hij geleefd
heeft, zeker
zeker geen
geen ««god»
kan gegeheeft,
god » kan
weest zijn
zijn ;...
;... (en
(en hij
hij had
had gelezen)
gelezen)
bij de geleerdste en betrouwbaar-bijdeglrstnouwbaste theologen,
theologen, als
als Strauss
Strauss en
enBruno
Bruno
Bauer... , dat
vroegste christenchristenBauer...,
dat het vroegste
dom
een mythologie
mythologie was
was»» (blz.
(blz.
dom een
85).
«Wie
«wetenschap»
zegt
« Wie «
wetenschap » zegt,
zegt, zegt
«zekerheid
er nooit
nooit wonderen
wonderen
« zekerheid dat
dat er
zijn geschied
» ; en wie
geschied»
wie ««christenchristendom»
nog altijd
altijd ««wondom » zegt,
zegt, zegt nog
wondergeloof»
136)..
dergeloof » (blz. 136)
«« Het
judaïsme is
reed"! niet
niet
Het judaisme
is reeds
eeuwig gebleken
gebleken;; ook
ook het
het christenchristendom
schijnt niet voor
voor de
de eeuwigeeuwigdom schijnt
de mensmensheid bestemd.
bestemd. ««Indien
heid
Indien de
totbijgeloof
bijgeloof terugkeert,
terugkeert,
heid
heid ooit tot
dan zal
dàt bijgeloof
bijgeloof toch
toch niet
niet
dan
zal het dat
zijn.»» Het
werk van
van de
deGriekse
Griekse
zijn.
Het werk
geest daarentegen,
daarentegen, dat bestaat
bestaat uit
uit
wetenschap, rationele
rationele beschaving,
beschaving,
wetenschap,
proefondervindelijk onderzoek,
onderzoek, dat
dat
kwakzalverij en
de waan
waan ««ener
kwakzalverij
en de
ener
openbaring»
dat werk
werk
openbaring »uitsluit
uitsluit--- dat
bestendig blijken
blijken»» (blz.
(blz. 172)
172)..
zal bestendig
Prof.
Tielrooy geeft
geeft hier
hier deels
deels
Prof. Tielrooy
Renan's opvattingen
opvattingen weer,
weer, maar
maar hij
hij
Renan's
vindt ze geniaal,
geniaal, ze zijn
zijn hem
hem uit
uit het
het
vindt
hart
gegrepen;; alleen
alleen had
had Renan
Renan
hart gegrepen
;

nog
wat verder
verder moeten
moeten gaan,
gaan, dat
dat
nog wat
wil
zeggen, even
even ver
ver als
als Prof.
Prof. TielTielwil zeggen,
rooy.
Hiermee
lijkt ons
onsoverduidelijk,
overduidelijk,
Hiermee lijkt
we van
vande
deonbevangenheid
onbevangenheid van
van
wat we
deze wetenschap
deze
wetenschap moeten
moeten denken.
denken.
Een specimen
specimen van degelijk
degelijk geinEen
formeerde theologie
theologie vinden
op
vinden we
we op
blz. 23
23 en 24,
24, waar
waar we
we zuivere
zuivere onzin
onzin
blz.
welke dan
dan de
de weergave
weergave heet
heet
lezen,
lezen, welke
zijn van
van het
het leerstuk
leerstuk der
dererfzonde
erfzonde
te zijn
en
der Menswording.
Menswording. Een
Een pikante
pikante
en der
zin
zin als de
de volgende
volgende kan
kan men
men alleen
alleen
maar
neerschrijven, wanneer
wanneer men
men
maar neerschrijven,
van
het dogma
dogma der
der Drieëenheid
Drieëenheid niet
niet
van het
meer weet dan
dan de
de naam
naam ::
meer
«Het
niet verboden
verboden lessen
lessen
« Het was niet
in wiskunde
te geven
in
wiskunde t~
geven als men
men gegeloofde aan de
de heilige
heiligeDrieëenheid,
Drieëenheid,
loofde
waartegen de
wiskunde toch
toch bebewaartegen
de wiskunde
hebben;; maar
maar meende
meende
zwaren kon hebben
iemand
op de
de wetten
wetten van
van
iemand dat
dat er
er op
het getal
getal geen
geenuitzonderingen
uitzonderingen zijn,
zijn,
en
verklaarde hij
het pupuen verklaarde
hij dat
dat in
in het
bliek... dan
maakte men
men zich...
zich... in
in
bliek...
dan maakte
een land dat Descartes
Descartes en
en Voltaire
Voltaire
als
grote mannen
mannen gehad
gehad had
~ad en
en
als grote
tijd dat
dat elders
elders Darwin reeds
reeds
in een tijd
leefde, op
op slag onmogelijk
onmogelijk als pro.professor
in de
de philologie
philologie»
(blz. 82)
82).
fessor in
» (blz.
.
Erg
goedkoop gezegd,
gezegd, waarbij,
waarbij,
Erg goedkoop
behalve aan
dogma, ook nog aan
aan
behalve
aan het dogma,
figuren
als Descartes
Descartes en
en Darwin
Darwin
figuren als
onrecht wordt
wordt gedaan.
gedaan.
positief onrecht
Deze waan
waan van
van onbevangenheid
onbevangenheid en
en
deskundigheid
kunnen laladeskundigheid zouden
zouden we
we kunnen
ten voor
voor wat ze
ze is,
is, wanneer
wanneer ze
ze niet
niet
ten
greep naar
naar het
het monopolie
monopolie van
van de
greep
hedendaagse wetenschap.
een
hedendaag8e
wetenschap. Dit
Dit is een
grove onjuistheid.
onjuistheid. De indruk
indruk wordt
wordt
grove
gewekt
alsof de
de grote
grote massa
massa der
der
gewekt alsof
ernstige
vakgeleerden het
met Prof.
Prof.
ernstige vakgeleerden
het met
Tielrooy eens
terwijl hij
hij zich
zich
Tielrooy
eens zijn,
zijn, terwijl
in feite
feite slechts
slechts kan
kanberoepen
beroepen op
op een
een
heel bepaalde
een paar
paar
heel
bepaalde richting,
richting, die een
generaties vroeger
vroeger inderdaad
inderdaad grote
grote
generaties
invloed had,
invloed
had, maar
maar die
die nu
nu allang heeft
afgedaan.
rationalisme is
een
afgedaan. Het
Het rationalisme
is een
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typisch 19de-eeuws verschijnsel, dat
indertijd alle wetenschappen en alle
menselijke levensgebieden doordrong.
Men is daar allang van teruggekomen en het rationalisme is doodgewoon een van de vele secten geworden, welke als zodanig nog een langdurig en taai bestaan zal kunnen
leiden.
Men kan met name in de bijbelwetenschap een duidelijke steeds versmallende rationalistische traditie
onderscheiden, steeds verfijnder,
steeds aristokratischer, maar ook
steeds bekrompener en dorder. In
Nederland is dat een cultiveren van
de uitgedroogde erfenis van de reeds
in haar bloeitijd volkomen geïsoleerde Hollandse radicale school. Wie
van die erfenis leven wil, hij ga zijn
gang,, maar scherme niet met de
hedendaagse wetenschap ; dat kunnen we aan marktpropagandisten
van de vrijdenkerij overlaten en aan
voormalige kwasi-wetenschappelijke
brochuurtjes als « Wat i edere SS-er
weten moet ».
Natuurlijk, het tegenwoordig rationalisme is met een modern sausje
overgoten ; men erkent nog wel andere menselijke waarden dan de rede,
men heeft er zelfs waarderende en
desnoods mystieke bewoordingen
voor, maar die waarden zijn en blijven volkomen onredelijk ; laat ze
mooi zijn, ze zijn te mooi om waar
te zijn : « Wij weten -- wat men
noemt weten — over Jezus eenvoudig niets meer. »
« Gelovigen kunnen nog « getuigen », dat spreekt vanzelf ; wij
anderen brengen het niet verder
dan tot een vrij willekeurige compilatie van dikwijls tegenstrijdige
vermoedens » (blz. 93) .
Zeer juiste typering der resultaten
van de school, waartoe Prof. Tielrooy
wenst te behoren : willekeurig, te-
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genstrijdig, vermoedens ! Maar tegelijk zeer onjuiste monopolisering :
« wij anderen » — nous autres —
wij ongelovigen, wij wetenschappelijken ! vooral wij ! De primitieve
mens, de antieke, de middeleeuwse
mens, och, ze wisten niet beter, maar
wij ! Renan, geniaal voor zijn tijd,
maar als hij in Onze tijd geleefd
had ; wij zijn het immers pas die
weten !
Wij kunnen ons niet voorstellen,
dat Prof. Tielrooy dit werkelijk
meent. Woont hij dan in zfi'n smal
straatje ? Is de kleine mens van
1948, is dat naargeestig brokje rationalistische inteelt alleen werkelijk
volledig mens ? is hij de eerste die
precies wil weten waar hij aan toe
is, waar het gaat om de beslissendste
levensproblemen ? ontdekte hij dan
nog nooit de eeuwige mens in de oudchristelijke schrijvers ? zag hij nooit
iets van hun door en door menselijke
(en zo moderne) worsteling met het
ongehoorde christelijke mysterie ?
gelooft hij, dat zij zich zonder slag
of stoot overgaven aan een sprookje ?
ontging hem hun onwrikbaar verzet
tegen sommiger fantazie, welke de
onaantastbaarheid van het objectief
gegevene had kunnen schaden ? is
daar niet vanaf apostolische tijden
een onverbiddelijk vasthouden aan
een historisch gegeven waaraan niet
valt te tornen en waaraan alle latere
menselijke reflexie wordt getoetst ?
« Heel deze oude geschiedenis
(nl. van het vroege christendom)...
— het is alles nog heden ten dage,
ook als voorbeeld en waarschuwing,
van uitnemend belang. Al deze
theorieën (= kerkleer, schoolstelsels, ketterijen ; alle over één kam
geschoren. Noot van H. R.) ... herinneren ons eraan, welke willekeu-

rige veronderstellingen wij mensen
telkens, in onze hulpeloosheid en
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onkunde,
voor zekerheid
zekerheid aanzien
aanzien;;
onkunde, voor
en de
de marteldood
marteldood van
van zovelen
zovelen der
der
eerste christenen
christenen leert
leert ons
onsopnieuw,
opnieuw,
dat het schoon
schoon is
is voor
voor een
een overtuiovertuiging te sterven
ging
sterven —
- en
en dat
dat het
het van
van
belang mag
na te
te
belang
mag heten,
heten, eerst
eerst na
gaan of onze
onze overtuigingen
overtuigingen genoeggenoegzaam gegrond
gegrond zijn
zijn om zulk een
zaam
offer te
te verdienen
verdienen»
(blz.131-132)
131-132)..
» (blz.
Inderdaad,
uiterst redelijk,
redelijk,
Inderdaad, dat
dat is uiterst
het is
is zelfs
zelfsalgemeen
algemeenmenselijk.
menselijk. Zou
Zou
het een
een originele
originele vinding
vinding zijn
van
zijn van
het
de mens
mens van 1948,
1948, dat hij
hij zijn
zijn leven
leven
de
niet zo
zo maar
maar te
te grabbel
grabbel gooit
gooit ??
niet
We lezen
lezen verder
verder :: ««Aan
welke
We
Aan welke
dwaasheid, wellicht,
tegendwaasheid,
wellicht, zijn
zijn wij tegenwoordig
onze beurt
beurt ten
ten prooi
prooi!»
woordig op
op onze
!
(blz.
132).. Laten
het daarop
daarop houhou(blz. 132)
Laten we het
den;; het
het is
is een
eengedachte
gedachte waarmee
waarmee
den
we
allen zonder
zonder uitzondering
uitzondering ons
ons
we allen
voordeel
kunnen doen.
doen.
voordeel kunnen
Om dan
dan maar
maar tenslotte
tenslotte bewering
bewering
Om
tegenover bewering
stellen:: er
er
tegenover
bewering te
te stellen
is geen
geen oud
oud boek
boek aan
aan te
te wijzen,
wijzen, waarwaarvan de
de historische
historischebetrouwbaarheid
betrouwbaarheid
van
zózeer wetenschappelijk
wetenschappelijk vaststaat
als
zozeer
vaststaat als
die
van het
het Nieuwe
Nieuwe Testament.
Testament. De
De
die van
vaktechnische
N.
vaktechnische garanties
garanties voor
voor het N.
zijn zo
talrijk en
stuk
T.
T. zijn
zo talrijk
en stuk
stuk voor
voor stuk
in zo hoge
hoge graad
graad aanwezig,
aanwezig, dat
dat geen
geen
enkel profaan
profaan boek
boek daarmee
daarmee vergelevergeleken
kan worden.
worden. Een
Een profaan
profaan boek,
boek,
ken kan
dat
in diezelfde
diezelfde mate
mate die
die garanties
garanties
dat in
zou bezitten, zou als
als hoogst
hoogst betrouwbetrouwzou
baar gelden.
gelden. Zo
Zo oordeelt
oordeelt de
de vakwevakwebaar
tenschap, voorzover
haar eigen
eigen
tenschap,
voorzover ze
ze haar
vaktaal
spreekt, dat
dat wil
wil zeggen,
zeggen,
vaktaal spreekt,
onbevangen is.
is.
voorzover ze onbevangen
voorzover
Wie dus
dus het
het N.
N. T.
T.benadert
benadert volvolWie
de strikt
striktvaktechnische
vaktechnische methomethogens de
de
de geschiedenis
geschiedenis en
en haar
haar hulphulpde van de
wetenschappen,
in onvergelijonvergelijwetenschappen, wordt
wordt in
kelijk hoge
mate gedreven
gedreven tot
tot de
de
kelijk
hoge mate
affirmatie
van de
de objectiviteit
objectiviteit van
van
affirmatie van
de nieuwtestamentische
nieuwtestamentische boodschap
boodschap;
;
de
positie van
T. als
als materieel
materieel
de positie
van het N. T.
en
menselijk boek
boek is in
in deze
deze volkovolkoen menselijk
men uniek.
uniek.
.men

Er is
is nog
nogmeer.
meer.Veronderste
Veronderstellen
llen
Er
we eens,
eens, dat
dat de
dehistorische
historische getuigegetuigenissen over
de boeken
boeken van
N. T.
T.
nissen
over de
van het N.
schaarser waren, dat de handschrif- scharewn,dt schriftelijke overleveringen
overleveringen ervan
eens
telijke
ervan nu eens
niet tientien- of
ofhondermaal
hondermaal rijker
rijker was
was
niet
dan
die van
van andere
andere geschriften,
geschriften, dat
dat
dan die
an ons
de tekstgeschiedenis
tekstgeschiedenis erv
ervan
ons ononde
de continuiteit
continuïteit
doorzichtig
doorzichtig was,
was, dat de
en
de homogeneiteit
homogeneïteit van
van de
de nieuwnieuwen de
testamentische boeken
boeken met elkaar
elkaar en
en
met
de vroeg-christelijke
vroeg-christelijke literatuur
literatuur
met de
ons ten
ten enen
enen male
male ontging,
ontging, --- dan
dan
ons
nóg
zou de
de wetenschap
wetenschap uit het
het ververnog zou
schijnsel
het Christendom,
Christendom, zoals
zoals
schijnsel van het
het zich
zich bijv.
bijv. rondom
rondom het
het jaar
jaar 200
200
het
historisch voordoet,
voordoet, de
de dwingende
dwingende
historisch
conclusie
moeten trekken,
trekken, dat
dat dus
dm de
conclusie moeten
boodschap
boodschap van
van het
het N.
N. T.
T. op
~p objectiobjectiviteit berust.
berust.
We
mogen dit
dit ook
ook zo
zó uitdrukken
uitdrukken:
We mogen
a posteriori
posteriori is er
er geen
geen aanwijzing
aanwijzing om
om
over het
het N
over
N T.
T. te
tetwijfelen.
twijfelen.
twijfel berust
berust dan
dan ook,
ook, bewus
bewustt
Alle twijfel
of
onbewust, op
een aa priori.
priori. Men
of onbewust,
op een
bijv. op
op grond
grond van
van een
een bepaalde
bepaalde
zegt bijv.
wijsbegeerte:
T. meemeewijsbegeerte :wat
wat het
het N.
N. T.
deelt
niet, dus
dus is het
het niet
niet waar.
waar.
deelt kàn
kan niet,
Wonderen zijn onmogelijk; God kànWonderzijmglk;Godan
niet
in het
hetondermaanse
ondermaanse ingrijpen,
ingrijpen,.
niet in
enz.
dus een
een constructie
constructie nonoMen
Men heeft
heeft dus
dig
dit a-priori
a-priori te
te verzoenen
verzoenen met
met
dig om dit
het zo welsprekende a-posteriori, dathetzowlsprknda-teio,
dus
of andere
andere wijze
wijze op
op schijn
schijn
dus op
op een of
moet
moet berusten.
berusten. De constructies
constructies zijn
zijn
legio
(bedrog, vergissing
vergissing objectiveobjectivelegio (bedrog,
ring
van subjectief
subjectiefgeloofsenthougeloofsenthouring van
siasme,
ontlening aan
aan mythologie
mythologie
siasme, ontlening
of
aanmysteriëncultus,
mysteriëncultus, rollende
rollende
of aan
sneeuwbal-theorieën,enz.),
enz.) , de
de ene
ene
sneeuwbal-theorieën,
al
triester en
enonbevredigender
onbevredigender dan
dan
al triester
de
andere, soms
grof, soms
soms uiterst
uiterst
de andere,
soms grof,
subtiel,
eenzijdige beklemtoning
beklemtoning
subtiel, soms eenzijdige
van een waar
waar aspect
aspect ;; gewoonlijk
gewoonlijk als
als
van
een mode-artikel
mode-artikel dat een tijd lang
lang het
het
laatste
en definitieve
definitieve is
is;; altijd
altijd met
met
laatste en
forcering van de
de objectieve
objectieve gegevens.,
gegevens ..
.

.

.
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Onze moderne « wetenschap »
bracht geen constructie, waarvan
men de hoofdtrekken al niet in de
eerste eeuwen kan terugvinden : vanaf het begin irriteerde het christelijk mysterie de op autonomie beluste rede ; ongehoorzaamheid is haar
erfzonde ; wat wijsheid is voor God,
is dwaasheid voor de mensen. Toch,
de menselijke rede is beperkt en ze
weet het ; het is daarom hoogst redelijk, dat ze openstaat voor bovenmenselijke waarheid. Het mag dan
op het eerste gezicht schijnen, dat
de rede, door te buigen voor het gegarandeerd betuigde mysterie, zichzelf verliest, het tegendeel is waar :
het is haar hoogste activiteit, waarin
ze zichzelf beter en sterker terugvindt, zelfs op haar eigen terrein.
Buigen voor het mysterie van het
N. T. is niet het werk van de geïsoleerde rede en allerminst van die godin Rede, die zich alleen bij proefondervindelijke en wiskundige zekerheid op haar gemak voelt ; zij is immers geneigd om zelfs de natuurlijke
ken- en oordeelskracht van de menselijke geest te reduceren tot de haar
volkomen doorzichtige begrippelijke
voorstellingswereld. Daarom werd zij
juist onttroond, omdat algemeen gebleken is, dat men met louter begrippelijke deducties in geen enkele geesteswetenschap klaar komt. De kracht
van de geest ligt in de greep naar
de synthese, die boven de loutere begrippelijkheid uitgaat.
Zo is het niet de geïsoleerde rede,
maar de gehele mens, die zich aan
het mysterie gewonnen geeft : het is
de gehele persoon, die zich overgeeft
aan een Persoon. In die overgave
weet en ervaart de mens, dat hij
volkomen redelijk en zedelijk handelt
en dat het ten zeerste, ja, dat het

alleen maar strookt met zijn volmenselijke waardigheid om zijn beperkte rede te onderwerpen aan de
Waarheid die niet tegen maar boven
zijn rede is en die werkelijk leven
is voor zijn geest.
Het in zichzelf ondoorgrondelijke
mysterie maakt niet duister, maar is
lumineus. Het mysterie doorlicht
heel het terrein van de menselijke
rede en geeft het zijn harmonische
bekroning door het te plaatsen in
het perspectief van de oneindigheid
waarnaar de geest snakt.
Dat is ook de ervaring die de mens
opdoet ten opzichte van het openbaringsmysterie van het N. T. Dit
geschiedenis-geworden en dus langs
menselijke wegen te benaderen mysterie doet zich aan de loutere rede
voor als een groot raadsel ; de rede
kronkelt zich in allerlei bochten,
doorloopt de lijdensweg van alle vernuftig uitgedachte interpretatie-systemen en vindt geen rust, totdat de
gehele mens buigt en dan plotseling :
facta ost tranquillitas magna, serene
kalmte na de storm : de verbijsterende veelvuldigheid van ideeën en
verschijningsvormen, die in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament en in het leven der Kerk tot
uing komt, lost zich, met behoud
van alle schakeringen,, op tot een
wonderbare harmonie waarvan elk
onderdeel met zijn eigen geluid de
menselijke geest bevestigt in de overtuiging, dat hij buigt niet voor een
fata morgana, maar voor het mysterie van de éne waarachtige God
die, al is het op velerlei wijzen, steeds
hetzelfde levenwekkende heilswoord
spreekt tot elk redelijk schepsel dat
van goede wil is.
H.

Renckens

S. J.
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Professor Baur over P. C. Hooft
Op de P. C. Hooft-herdenking, die
het Kunst- en Cultuurverbond van
het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel organiseerde op 4 April en
waarbij het Nationaal Toneel het
vrolijk spel « Warenar » opvoerde,
werd het woord achtereenvolgens gevoerd door Minister Cam. Huysmans
en Senator Prof. Dr. Fr. Baur.
De beide • Hooft-kenners zouden,
naar de wens van de Gentse hogeschoolprofessor, in plaats van tot
een duel over te gaan, maar liefst
tot een eerlijke arbeidersverdeling besluiten. « Aan U, Excellentie, het
voorrecht en het voordeel, bij deze
uitgelezen schare, de geheugenis op
te roepen van de eeuwig verliefde,
zingende Hooft ».
« Dan wil ik liever even die heerlijk stijgende kronkel in de levenslijn
van de Drost memoreren : de schim
oproepen van de slanke, sierlijke
Gentiluomo,, geboren in het jaar zelf,
dat Holland de Spaanse Koning afzwoer uit een moeder die waarschijnlijk nog achter de visbank had gestaan, opgevoed door een vader, die
nog met zijn zes broers voor beurtschipper had gevaren naar de Baltische Zee, en wiens hele koene geslacht dapper had meegevochten in
de heroïsche phase van die andere
bevrijdingsoorlog in onze Nederlanden. Was zijn grootmoeder langs vaderszijde nog een potig « wortelwijf »
geweest, die Amsterdam jarenlang
met groente; boter en kaas had geriefd, de kleinzoon zou het brengen
tot Ridder van S. Michiel met zegelring en blazoen, ten bewijze hoe vlug
in tijden van woeling en sociaal-ideologische troebelen, de aristocratisering van de nieuwe meesters in haar
werk kan gaan. Reeds in 1598, wanneer hij zijn « tour d'Europe » on-

derneemtt als nauwelijks achttienjarige, naar de landen waar hum anisme
en Renaissance in volle bloei zijn,,
gaan de vorstelijke paleizen overal
open voor de zoon van die Amsterdamse Burgemeester met «het Hooft
vol kreucken, het geweten zonder
rimpel».
Van die Vader, die 't brood der
ballingschap-om-den-gelove had gegeten, leerde Pieter-Corneliszoon
nochtans een staatkunde en een wereldbeschouwing huldigen : wars van
geweld en harteloze onverdraagzaamheid. Van 1609 af, gewapend
met de justitiële macht, die hem
dwingt ook de plakkaten op de beperking van de godsdienstvrijheid
toe te passen, hanteert hij hierbij
een gematigdheid en een oogluikende
toegevendheid, waarom de onverzoenlijken hem aanklagen bij hogerhand, en die onze tijd hem moge benijden.
Aan de beheerste, aristocratische
levensstijl, die de Renaissance in
haar zuiverste gedaante kenmerkt,
ontleent hij de hoofdtrek waarmee
zijn persoonlijkheid, als mens en als
kunstenaar, allereerst getekend is
die pudor animi, die kiesheid van geweten en gereserveerdheid, welke
hem behoeden voor het niets-ontziende exhibitionisme en de heftige

gevoelspolariteit van de barokmens.
Zonder hem nochtans te verleiden
tot stoicijnse verdorring van het
gevoel ; een levensvisie, die hem
vaak en helemaal ten onrechte is
toegedicht.
Hooft is geen Stoïcijn, al is hij
evenmin « de grege Epicuri porcus ».
De ware formule van zijn levenszin
lijkt me die te zijn van een gematigd
Epicurisme, dat van Marcus Aurelius, dat van Montaigne, die hij bij
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zijn vader leerde liefhebben en volgen. Terwijl ook W. A. P. Smit na
Koopmans aannemelijk heeft gemaakt, dat Hooft aan een zekere
zijde met het christelijk humanisme
is te verbinden ; men hoeft er maar,
na die van Marnix, Hooft's te weinig
opgemerkte Psalmberijmingen bij
aan te zien.
Of is dat de houding van een Stolcijn, wanneer Hooft, z6 kort al na
de dood van zijn eerste zielsgeliefde
vrouw, Kristina van Erp, niet enkel
zijn jeugdlyriek nog eens opwarmt,
om ze de ietwat preutse Susanna
v an Baerle eerst aan te bieden, waar
straks Constantijn Huygens mee
strijken gaat ? Is het een Stoicijn,
die aan 't weigerachtig, want rijke
en vrome weeuwtje Eleonora Hellemans, die hopeloze brief schrijft,
th an s nog bewaard, met de sporen
erop van de tranen en het bloed,
waarmee de trouwlustige Drost zijn
wanhoop en zijn liefde-tot-de-dood
bij de weerbarstige Schone zocht te
« dokumenteren » ?
Neen, Excellentie, hier is wel niemand in deze ruime toneelzaal, die
ook maar de geringste hoop koestert, soortgelijke documenten uit
uw carteggio op te diepen : U hebt
steeds over onweerstaanbaarder liefdefilters beschikt, en U doet het nog !
Uit dit communicatieve Epicurisme
verklaar ik de warmte van toon, die
toch héél het werk van Hooft blijft
kenmerken : bij alle aristocratische
verfijning der vormen, bij alle gezochtheid van zijn taalpurisme, en
soms vernufteliserend < platoniseren » in de school van Petrarca, van
Janus Secundus en van Sidney opgedaan.
Zijn dramatiek mag ons over 't algemeen, als speelstuk, niet meer
boeien : de Granida b.v., zijn jeugdpastorale van 1605, v61 als ze is met
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staatkundige theorieën, die men zo
in de Adviezen en Memoyren van
Vader Hooft terugvindt en met een
liefdes-casuistiek, waarbij . men even
denken moet aan de subtiele distinguo's van de middeleeuwse Cours
d'Amour. Maar zowel zijn tragedies
met klassieke, als zijn historiestukken met nationale stof, zijn nog vol,
bij voorkeur in de lyrische delen,
de reizangen, met de heerlijke, indringende incantatie van Hooft's
vers-harmonie. Daaraan herkent men
— naast de natuurlijke zingende begaafdheid — de eerbied voor het
vakmanschap, de keurigheid van de
vers-kunstenaar, die een hoge dunk
heeft van het blijvend karakter der
ware kunst, en die reeds in of rond
1610, in een onverstoord aan de uitgroei van materiële welstand arbeidende koopmansstad, dat zo sierlijke
en sindsdien te weinig opgemerkte
pleidooi voor de Schoonheid uitsprak : zijn < Rede van de waerdicheit der Poëzy ».
Sluit hij, op 19 Augustus 1627,
vrijwel volledig de bronnen van het
lyrisme in zich af, die dag onderneemt hij het onvergelijkelijk prozameesterstuk, door hemzelf in een
brief aan Huygens « de Nederlandsche Tragediën » genoemd : een geschiedverhaal van de beroerten der
16e eeuw, niet zo door Taciteaanse
bondigheid en puristisch exclusivisme ontsierd„ dat wij er ook thans
niet, na enige moeite nog de epische
grootsheid levendig in bewonderen.
Zoals bij Vondel en bij Huygens is
het overwegende deel van die produtie ernstig van ondertoon,, aristocratisch, beheerst en vormelijk verfijnd.
Met uitzondering van het stuk, dat
U vanavond wordt aangeboden : de
Warenar.
Een « translaat », heel zeker, naar
de Latijnse komedieschrijver Plau
.

.
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tus ; maar zó vernederlandst, neen,
veramsterdamst, zo volledig aangepast bij het jonge, brallende leven
van de zeventiendeeuwse handelsmetropool met beginnende cosmopolitische ambities, dat men aan geen
« vertaling » denkt bij de opvoering.
Ik weet niet of Prinsen zich niet
vergaloppeert, waar hij de figuur
van Warenar in het tragische zoekt
om te interpreteren. Of liever : ik
geloof dat ik het wel weet, en dat
ik er niets van geloof.
Maar I T : Hooggeachte vergadering, maak U los van al die geleerde
flosjes » : lever uw milt en uw
lachspieren onbeperkt over aan de
,

kleurige verschijning van de praatzieke waggelmeid Reym, de praktische Geertruid, de ouwe snoeper
Rijkert, die toch ook nog een groen
blaadje lust, de levensgulzige Ritsert en de steelse Lekker, de bijfiguren niet te na gesproken. Maar
vooral : bewonder de prachtige Nederlandse uitbeelding van de monomaan der vrekkigheid, een schepping van 50 jaar vóór Molière's Harpagon, maar die hem naar de kroon
tast ; versterk Uw Nederlandse trots
met die comparatistische zekerheid
en

PLAUDITE CIVES. »

Een omstreden Roman
In 1947 verscheen bij Benziger,
Einsiedeln-Köln, « Der Kranz der
Engel»), het tweede deel van Gertrud von le Fort's roman « Das
Schweisstuch der Veronika », welks
eerste deel « Der rómische Bronnen »
reeds twintig jaar geleden uitkwam. 1
Er is in kerkelijke kringen in Duitsland over dit deel nogal wat te doen
geweest naar a an leiding van zijn
ongewonen inhoud.
Wie het eerste deel, dat ook in
het Nederlands te lezen is, kent,
herinnert zich dat Veronika, de jeugdige heldin van het boek, te Rome
verbleef, daar met haar grootmoeder,
een tante en een jong Duits dichter
vrolijke dagen beleefde en ten slotte
tot het Katholicisme bekeerde. In
het tweede deel keert zij, na den
dood van grootmoeder en tante, naar
Duitsland terug, gaat in Heidelberg
bij haar voogd wonen en vindt den
jongen dichter weer. De kinderlijke
genegenheid van Rome wordt liefde
en beiden zouden graag trouwen.

Maar de dichter die Enzio heet en
nog te Heidelberg studeert — het
zijn de eerste jaren na den oorlog
van '14 —, lijdt aan nationaal-socialistische complexen en is een verwoed anti-christen. Hij doet niet de
geringsten concessie en Veronika,
die zeer religieus is, ziet zich in de
onmogelijkheid om haar huwelijk
kerkelijk te regelen. Nu ontwaakt
in haar het valse offer-idee om buiten de kerk te trouwen en zich zelf
in den geestelijken dood te storten,
in de hoop door deze zelfvernietiging
Enzio het licht en de genade te doen
geworden. Omstandigheden verhinderen echter de verwerkelijking en
na een zware ziekte is zij genezen
van haar dwaling en komt ook Enzio
tot ootmoed en beter inzicht. Gertrud von le Fort houdt ervan de mystieke paradox v an Gods liefde en
genade in haar romanfiguur gestalte
te geven. Zo deed zij in « Der Papst
im Ghetto »,, in « Die Magdeburger
Hochzeit », in « Die Letzte am Scha-

1. Dit eerste deel kwam bij dezelfde uitgever in herdruk uit te samen met de eerste
druk van het tweede deel.
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fott ». Zij deed het op prachtige wijze,, vooral in de laatstgenoemde novelle. In « Der Kranz der Engel »
heeft zij volgens veler mening de
grens overschreden. Het paradoxale
is hier, dat Veronika een ander het
licht wil brengen door zelf duisternis te worden, een ander aan de
genade deelachtig wil maken door
zelf uit zuiveren offerzin aan de
genade te verzaken. Er ligt inderdaad iets weerzinwekkends in deze
gedachte, hoewel we toch het woord
van Paulus hebben : « Ik zou zelf
van Christus gescheiden willen zijn
terwille van mijn broeders, mijn
stamverwanten naar het vlees ». Ook
bevreemdt het, dat een zo helder
denkend en zuiver voelend iemand,
als Veronika door heel den roman
heen wordt voorgesteld, zich door dit
valse offer-idee laat meeslepen.
De schrijfster zelf verliest de zuivere verhoudingen geen ogenblik uit
het oog en laat den biechtvader, wien
Veronika haar innerlijk blootlegt, de
wijze woorden der Kerk gebruiken,
hoewel hij begrip toont voor haar
zielsgesteltenis.
Literair openbaart ook deze roman
weer het sterke talent van Gertrud
von le Fort. Haar proza is volmaakt
voorzover Duits proza dit kan zijn.
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Heidelberg is aanwezig en leeft in
dit boek zoals maar zelden in romans een stad levend wordt. Met
wonderlijke fijnheid van toets en
nuancering beschrijft de auteur de
oneindig verwikkelde situaties en
verhoudingen dezer mensen, vooral
die van Veronika en Enzio. Toch
moet ik bekennen, dat voor mijn gevoel Duitse romans, wanneer zij heel
intieme dingen behandelen vaak iets
weeigs en onwerkelijks hebben, dat
een lichte puddingsmaak achterlaat.
Ook dit boek is daar niet vrij van.
Wellicht hebben de oorlogsjaren ons
daarvoor gevoeliger gemaakt. Voor
na-oorlogse Nederlanders biedt het
boek nog een ander moeilijk te overkomen obstakel. Dat is Enzio, een
stuk brute verwaandheid van het
soort, dat de bezettingsjaren ons van
nabij leerden kennen .En dat irriterend blok natietrots en grootheidswaanzin wordt op angelieke wijze
bemind door het sylphide-achtige
wezen Veronika. Men moet Duitser
zijn om dit te kunnen aanvaarden.
Ons staan deze Enzio's, ook al zijn
ze dichter en idealist, nog te vers
voor ogen om ons honderden bladzijden lang in hun gezelschap te
amuseren.
J. v. H.

Het Vermeylen-Fonds.
De Redactie ontving van den Heer
Jan Boon het volgend schrijven als
terechtzetting op de bijdrage over
« Het Vermeylenfonds en de Vlaamse
Beweging » in het Juni-nummer van
dit tijdschrift door E. P. Janssen
gepubliceerd. We delen het graag
aan onze lezers mee samen met een
kort naschrift van E. P. Janssen.
Mag ik even het woord vragen
voor een poging tot verwijdering van

misverstanden die kunnen ontstaan
door de publicatie in uw Aprilnummer van de beschouwingen van Z.
E. P. Em. Janssen over het Vermeylen-Fonds en de Vlaamse beweging ?
Deze beschouwingen vloeien voort
uit de onbekendheid met de ware
toestanden in het Vlaamse land of
uit een oppervlakkige, of misschien
te vluchtige, lezing van de verslagen
gepubliceerd over de enquête en de
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studiedag van het Vermeylenfonds
gewijd aan de huidige stand van de
Vlaamse beweging. Het VermeylenFonds is immers nooit opgericht als
een socialistische organisatie en zijn
actie heeft in geen enkel opzicht
ooit een ander karakter vertoond dan
dit van een instelling van cultuurijveraars, die de handen ineenleggen
om tesamen op een welomlijnd en
beperkt gebied een en ander te verwezenlijken, in de hoofdstad en elders, dat strekt tot de vrije ontplooiing van het Vlaamse volkswezen, en
tot het herstel van het gevoel van
eigenwaarde, en van de waardigheid
kortweg bij ons volk. In de gothische
zaal van het Brussels Stadhuis werd
op Zondag, 25 November 1945 een
huldebetoon aan August Vermeylen
op touw gezet en op die dag hebben
katholieke, socialistische en andere
vrijzinnige vrienden en bewonderaars van deze Vlaamse intellectueel,
een fonds opgericht onder de vorm
van een vereniging zonder winstoogmerk, dat Vermeylen's naam zou
dragen als een schone vlag voor een
onderneming, die beoogde de Vlaamse
beweging op een hoog Europees en
algemeen menselijk plan te tillen.
Er werd duidelijk verklaard, dat het
Vermeylen-Fonds niet op het werkveld van het Davidsfonds zou treden
evenmin als op dit van het Willemsfonds. Voorname Davidsfondsers behoorden mede tot de stichters. Even
duidelijk werd verklaard, dat het
Vermeylen-Fonds geen socialistisch
programma zou nastreven. De socialistische evenknie van het Davidsfonds, alle verhoudingen in acht genomen, is de Centrale voor Volksopvoeding en het Instituut Emile
Van de Velde. Onder de stichtende
leden van het Vermeylen-Fonds komen personaliteiten voor uit a lle

kringen van het Vlaamse geestesleven en de katholieken zijn, geloof
ik, flink vertegenwoordigd met o.a.
Dr. Cyriel De Baere, Prof. Dr. Edg.
De Bruyne, Maurice Gilliams, Prof.
Dr. Louis Lebeer, Maurits Van de
Moortele, Maurice Roelants, Stijn
Streuvels, e.a.
Benevens de inrichting, of deelneming aan manifestaties, waarop Vermeylen en zijn kring onder een of
meer van zijn veelvuldige facetten
worden belicht of gehuldigd, en de
uitgaven en heruitgaven van werken
van en over Vermeylen en zijn kring ,
en de samenwerking met verwante
genootschappen, heeft het fonds zich
voorgenomen : de dienst van de
schoonheid en de bevordering van de
beoefening der kunstgeschiedenis, de
verruiming van de Vlaamse gedachten tot de hoogvlakte van het internationale geestelijke leven, verder
de liefde voor de gedachte van vrijheid en maatschappelijke rechtvaardigheid, de verheffing van ons volk
naar een toekomst van nieuwe grootheid in de sfeer van de droom uit
u Een Jeugd > en uit a De wandelende Jood » : « Mijn vriend, wij
zullen dit land schoner maken ,.
De enquête van het VermeylenFonds over de Vlaamse beweging,
de Vlaamse studiedag te Brussel, de
wederoprichting van de vereniging
voor algemeen beschaafd Nederlands,
de eerste werkzaamheden der Vlaamse commissies voor het Brusselse en
het Limburgse vraagstuk, zijn de
eerste vruchten van een gelukkig
contact onder de Vlamingen, waarbij
tenvolle de zelfstandigheid en de eigen grote taak van de bestaande katholieke Vlaamse cultuurorganisaties
werden geëerbiedigd. De katholieken
die bezorgd zijn om de vrijheid en
de opvaart van hun volk hebben in
.
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tractaten over het begrip van de
universiteit voorstond : de taak van
de man in de wereld, die met zeer
grote zorg moet worden vervuld en
die hij niet mag verwaarlozen omdat
hij nog een andere hogere taak heeft
die is de hemel voor hem en zijn
evenaaste te veroveren. Met de eerste
taak oogst hij verdiensten voor de
tweede, betoogde Newman. Dit moge
doen begrijpen de psyche van de katholieke Vlamingen, die gesteld zijn
op samenwerking zoals deze o.a. geschiedt in het Vermeylen-Fonds.
Prof. Em. Janssen verwijs ik bijv.
naar de stem van Prof. Fr. Baur,
Senator, die op de Studiedag van
het Vermeylen-Fonds een ontroerende klank had, wanneer hij de Vlamingen vroeg zich niet te laten verdelen en splitsen.
Ik zou U dank weten, Zeer Eerw.
Heer Hoofdredacteur, voor mededeling van deze korte opheldering aan
uw lezers, opdat na zoveel beproevingen, de Vlamingen niet door verwarring en misverstand van elkander zouden worden verwijderd en opdat de katholieken in de grootst
mogelijke mate de geest van broederlijke samenwerking zouden bevorderen in de Vlaamse gemeenschap
zoals in elke gemeenschap waar het
hun plicht is deze geest te verspreiden en vruchtbaar te maken.
Jan Boon.

Naschrift.
Met vreugde las ik de bijdrage van
den Heer Boon, naar aanleiding van
mijn stuk over Het Vermeylen-fonds
en de Vlaamse beweging. Afgezien
van persoonlijke schakeringen zonder algemeen belang, kan ik de feiten, die hij aangeeft, evenmin betwisten als zijn beginsel : wij, Vlamingen, moeten eensgezind arbeiden.
Maar ik verlang een grondiger onderzoek van toestand en zienswijzen.
Wanneer geheel Europa, geheel de
wereld, de schaal der waarden moet
herzien : dan ook wij, -- en het
ware erger dan verblinding, het
Vlaamse volk zo maar binnen te
halen in de vooralsnog onbetwiste
agnosticisme, amoralisme en areligiositeit, welke thans bij de cultuur
horen.
Wij willen dus samenwerken, allen
onvoorwaardelijk getrouw aan het
licht en tot elk offer bereid : dan
pas nemen wij de bestendige aanleiding weg tot het al te verspreid
nonconformisme ; dan vernieuwen
wij ook de Vlaamse beweging. Kon
het Vermeylen-fonds zulke taak
maar vervullen ! Het i jvefe intussen,
in de hoofdstad en elders, voor
Vlaamse infiltratie en inbezitname ;
maar, zoals ik het schreef, « er is een
voorgrond en een achtergrond ».
Em. Janssen S. J.

Boekbespreking
GODSDIENST EN. ASCESE
Yves de MONTCHEUIL S.J., De
Kerk en de wereld van vandaag,
vertaald door Mr W.J. van der
Hulst. --- De Toorts, Heemstede
1947. (Naar een nieuwe christenheid, deel 1) .

Fr. SCHWENDIMANN, De H. Hartverering en de zielzorg, vertaald
en bewerkt door Redemptus Huf
O.C.R. -- J.J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1948, 254
blz.

Schr. was vóór en onder de laatste oorlog theologie-professor aan het
Institut Catholique te Parijs en werd
in 1944 door de Duitsers gefusilleerd
wegens geestelijke hulp aan de maquisards. In het hier van hem vertaalde boek « L'Eglise et le monde
actuel » zijn een reeks openbare
of geheime conferenties samengebracht welke vanuit de leer der Kerk
richtlijnen, geen uitgewerkte programma's maar « dynamische schema's », geven voor de opbouwende
invloed die de katholiek steeds op
het wereldlijk terrein moet uitoefenen. Dat hij daartoe verplicht is,
is een der hoofdgedachten van dit
boek, een leidende idee ook van den
schr., die daardoor tenslotte zijn dood
heeft gevonden. Een andere hoofdgedachte is deze : dat wij niet slechts
moeten streven naar een maatschappij welke gebouwd is op de rechtvaardigheid, maar, daarin en daarboven, ook naar een gemeenschap,
gegrond op de liefde tot allen als
personen. Deze visie vinden wij bijzonder uitgewerkt in de hfdst. over
« het sociale vraagstuk » en « de gemeenschap », maar zij doortrekt ook
alle andere. Bijzonder actueel is het
laatste over « liberalisme en godsdienstige verdraagzaamheid», waarin
uitgaande van een bekend al of niet
authentiek gezegde van Louis Veuillot o.a. beklemtoond wordt dat het
veroveren voor den waren godsdienst
nimmer door dwang kan geschieden.
De vertaling is goed. De vertaler
heeft de eerlijkheid om te vermelden
wanneer hij één fr an s woord door
méér nederlandse weergeeft, hetgeen
soms inderdaad noodzakelijk is. Of
hier « patrie » soms door « vaderland » en soms ook door « volk » moet
worden vertaald, betwijfelen wij.
P. Schoonenberg

Een professor in de pastoraaltheologie schrijft dit boek voor priesters,
om hun te tonen welk een door de
H. Kerk aanbevolen en in zich waardevol hulpmiddel bij de zielzorg de
H. Hartverering is en hoe zij dit
middel hebben te benutten. Na een
theoretisch hoofdstuk over « zin en
betekenis van de H. Hartdevotie »
wordt deze verder geconfronteerd
met de ascese van den priester zelf
en met allerlei vormen van zielzorg,
waarbij ook alle bijzondere vormen
dezer devotie, zoals viering van
eerste Vrijdag, H. Uur, enz., ter
sprake komen. Zeer waardevol is dat
dit boek sluit met de nederlandse
vertaling der encyclieken Annum
sacrum v an Paus Leo XIII en Miserentissimus Redemptor en Caritate
Christi van Pius XI.
Het is de opzet v an dit boek de
H. Hartdevotie vooral te beschrijven
naar de kerkelijke documenten. Zeer
juist wordt erop gewezen, dat de zin
van een bijzondere verering van het
Hart v an onzen Heer niet op de
eerste plaats moet gezocht worden in
een physiologische beschouwing over
het menselijk hart, maar in de overeenstemming met een kerkelijke
traditie (blz. 33 v.) , waarbij de nadruk wordt gelegd op de continuïteit
tussen deze devotie en de zeer oude
verering van Christus' zijdewonde
(blz. 35) . Wij hadden dit graag veel
wijder uitgewerkt gezien, aangezien
dan juist de liturgische documenten
in zeer ruime mate hadden kunnen
worden benut. Behalve naar één artikel van Hugo Rahner hadden wij
graag naar heel diens oeuvre in dit
opzicht verwezen gezien, temeer
daar de schr. op het eind van zijn
voorwoord op dezen theoloog schijnt
te zinspelen. Ook had genoemd kunnen worden het artikel van Guy de
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Blondel. Ook invloeden van Kant,
Hegel en het existentialisme zijn in
dit werk merkbaar. Het lag klaarblijkelijk in de bedoeling van den
schrijver de Thomistische grondstellingen te verrijken met al de waardevolle bijdragen van de nieuwe godsdienstphilosophie. Daarom heeft hij,
naar onze bescheiden mening zeer
terecht, bij het begin van zijn boek
uiteengezet, hoe voor S. Thomas
onze geest, in elk oordeel « strevend
uitgrijpt naar het absolute », zonder
dit absolute onmiddellijk als object
te kennen (hfd. II) . Brengt men dit
aspect van de Thomistische kennisleer naar voren, dan wordt het begrijpelijk, dat de menselijke rede
door haar natuur zelf gericht is op
God, en in staat zal zijn de goddelijke openbaring kennend en beminnend te ontvangen en in zich op te
nemen. Dan wordt het ook mogelijk,
om de moderne philosophie, die door
het probleem van de « transcendentie » a.h.w. wordt gefascineerd, tegemoet te treden. De schrijver beheerst
dan ook volledig het onderwerp, waar
hij betoogt, dat de bovennatuurlijke
kenorde niet strijdt met de metaphysiek (hfdst. III) en waar hij
de verhouding schetst tussen de
philosophie en het Christendom
(hfdst. IV) . Het laatste hoofdstuk
over « de metaphysische plaats van
het heilige en den heilige » handelt
over het geloof, het wonder, de Kerk,
de traditie, het offer, het gebed en
den heilige, steeds v an wijsgerig
standpunt uit bezien.
Op het gebied van de godsdienstphilosophie, in den breden zin genomen, zijn we in ons Nederlands taalgebied en van katholieke zijde te
karig bedeeld, opdat we het verschijnen van dit degelijk werk niet
met vreugde zouden begroeten.
F. De Raedemaeker

Nicolai BERDJAJEW, Slavernij en
Vrijheid. -- Pantheon, Amsterdam, Het Kompas, Antwerpen,
1947, 348 blz.
Dit boek is zeer kenschetsend voor
het eigenaardig «eschatologisch »
existentialisme of personalisme van
Berdjajew. De inhoud verschilt weinig van het Essai de métaphysique
eschatologique dat we recenseerden

in Streven XIV, 1947, bl. 859. Al wat
geobjectiveerd is, al wat in begrippen kan worden uitgedrukt, heel de
geschiedenis zoals deze in den tijd
verloopt, de objectieve beschavingsvormen, alles tenslotte wordt door
Berdjajew als zonde en verval gebrandmerkt, behalve de loutere subjectiviteit, de vrijheid, de persoonlijkheid, de creativiteit, de geest of
hoe men het ook noemen wil. Want
noemen moeten we alles toch zelfs
het onuitsprekelijke, het totaal inhoudlose, het puur subjectieve. Tot
welke vreemde conclusies dit hypersubjectivisme leidt moge blijken uit
één enkel citaat : « Dat griezelig en
verschrikkelijk verschijnsel van het
menselijk leven, dat we heden te n
dage een totalitaire staat heten... is
een revelatie van de ware natuur
van den staat, van het gezag » (bl.
180). Geen enkel van de talrijke en
belangrijke problemen die in dit boek
worden behandeld wordt correct gezien, bij gebrek aan een ware metaphysiek welke het objectieve met het
subject weet te verbinden.
De Nederlandse vertaling van Guy
Voets geeft voldoening.
F. De Raedemaeker
Paul ORTEGAT, S. J., Intuition et
religion. Le problème existentialiste. -- Bibliothèque philosophique de Louvain, Nauwelaerts,
Leuven, Vrin, Parijs, 1947, 248
bladzijden.
Schrijver weet met een fijn aanvoelen en een juist oordeel in de felomstreden gedachtenstroming van
het « existentialisme », de waardevolle elementen te onderkennen en te
belichten, en tevens op het gevaar
van een eenzijdige beklemtoning dier
nieuwe aspekten te wijzen.
Hij zelf duidt op het enigszins arbitraire van de versmelting tot één
geheel van de zo verschillende vertegenwoordigers van het « intuitionisme » -- Kierkegaard, Nietzsche,
Jaspers, Scheler, Heidegger, Bergson,
Marcel, Sartre --- Daar schrijver
scherp het nihilisme van het fideisme
onderscheidt, en daar hij zijn vooropgezet plan zeer streng nakomt,
ontsnapt hij aan de meeste moeilijkheden van zijn werk.
Twee grondvragen lijken echter

.
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niet ten volle behandeld : Is de geloofsdaad werkelijk alleen de « natuurlijke » geloofsdaad, zoals blz. 169
wordt aangegeven of gaat het over
de daad van een « concreet » mens
dus bovennatuurlijk, zoals blz. 185
uitwijst ? -- Nergens ook vinden we
een grondige kritiek van de betekenis
der option of van de vrijheid in de
menselijke handeling.
Het boek, dat vlot en aangenaam
leest — een niet te versmaden factor
voor bredere verspreiding — is zeer
interessant voor de geopende perspectieven, veel meer dan door de
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rechtstreeks gefundeerde opbouw.
Misschien vloeit dit voort uit het feit
dat de besproken philosophen ook als
ze over het geloof handelen louter
natuurlijk willen blijven doch tevens
al het concrete zijn willen omvatten,
standpunt dat ook in de kritiek dier °
stelsels bewaard blijft. Maar hebben
we dan nog een streng-geordende
wetenschap ? Zo het boek alleen als
een kritiek is bedoeld, verder uit te
bouwen in een « Philosophie de la Religion », dan is de bondigheid van het e
derde deel geheel gerechtvaardigd.
R. Hostie

TAAL EN LETTERKUNDE
Richard DEWACHTER, Pietje de
bezembinder. — De Vlijt, Antwerpen, z.j. (1948) , 100 blz.,
Fr. 60.
Dit is, op een achtergrond van onbaatzuchtige en gelukkige armoede,
de geschiedenis van een verloren
zoon, die den weg naar het vaderhuis weervindt en den geest van zijn
ouders. Een doodgewoon volksboek ;
maar als zodanig uitstekend. Nooit,
menen we, schreef Richard Dewachter iets beters, en « De Vlijt » had
wel gelijk toen ze, met dertig pentekeningen van G. De Bruyne, de
uitgave zo fraai maakte.
Em. Janssen
Dr R. van BRAKELL BUYS, Drie
dichteressen uit het Victoriaanse
tijdperk. Christina Rossetti,
Emily Brontë, Elisabeth Barrett Browning. -- H. J. W.
Becht, Amsterdam, z.j. 352 blz.
Dit boek verheugt ons om veel redenen. De schrijver kiest werkelijk
de drie meest representatieve dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk; hij stelt ze tegenover elkander:
de weemoedige godsdienstige, de vereenzaamde sfinks met in zich een
hel en een hemel, de uitbundige levende en beminnende. Hij vervlecht
dichtkunst en leven ; de meestbekende gedichten haalt hij aan en
licht hij toe. Een boek als dit is
voor eenieder een genot en een verrijking.
Poëzié en liefde : de woorden horen samen voor ieder van deze vrou-

wen. Een half ontgoochelde half beknelde liefde ; een besloten vulkaan
van liefde ; een liefde die haar weg
vindt en jubelt. Wellicht had de
auteur nog dieper kunnen graven ;
wellicht vinden sommigen zijn proza
luidruchtig en zijn beweringen globaal. Over geen van deze gevalle n .
spreekt hij het alles verklarende, het
bevrijdende woord ; maar driemaal
worden we opgenomen in het gehei m .
van een mensenziel, en driemaal
treedt de poëzie op ons toe, bewogen
en ontroerend.

Em. Janssen
Julia TULKENS, Zo zingt mijn
blondje. -- De Pauw, Leuven, .
z.j. 52 blz., Fr. 65.
Deze bundel bevat 42 korte versjes, telkens in den mond van een
aankomend meisje gelegd. Bij elk
stukje een illustratie; telkens als U'
een blad omkeert, staat U, door tekening en kleuren, opnieuw verrast.
Weinige boekjes voor de jeugd zijn
zo keurig en bekoorlijk.
Waardig draagt de tekst zulke
voorstelling en illustratie. Kinderlijke
opmerking en fantasie, spel en dromen, vroomheid en luchtigheid ; de
seizoenen en de kerkelijke feesten ;
het huiselijk leven en de legenden :
alles vindt zijn plaats, opgenomen
in dezelfde zangerige gevoeligheid,
die af en toe iets kunstmatigs behoudt en door het gemakkelijk-oppervlakkige niet altijd heendringt.
Voor aankomende meisjes warm
aanbevolen.
Em. J an ssen
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Joy WALDA, Mister Field. Uit het
Frans vertaald door Cyriel Verleyen. — De Kinkhoren, BruggeBrussel, 1948, 307 blz., Fr. 80.
Van Joy Walda kenden wij reeds
het allerbekoorlijkste Laat mij verder
varen; dit nieuwe boek van hem voldoet niet aan onze hooggespannen
verwachting.
Weer gaat het over Ierland. Weer
vinden mensen elkander lichamen,
geesten, harten -- langs allergeheimzinnigste wegen ; weer zijn natuur
en mens, leven en dood, tijd en
eeuwigheid, schepping en God als
versmolten tot een gloeiend geheel :
duister en licht, hunkering en bezit,
beproeving en Voorzienigheid, lijden
en liefde. Weer, en méér nog dan de
eerste maal, laat de auteur zijn onthutsend en ontroerend talent blijken,
zijn creatieve begaafdheid en peilen
in mysteries van ziel, heelal en geloof ; weer laat hij ons verhopen dat
hij onder de allergrootsten eens zijn
plaats vindt.
Maar groter wordt de vrees : misschien gebeurt het nooit. Want herhaaldelijk en in velerlei opzicht
wordt de maat overschreden : die
van de waarschijnlijkheid, zelfs in
een fantastiek verhaal ; die van de
bezinning, van de innigheid zelfs,
van de soberheid, van de artistieke
voltooiing. Zodat, al is het nog niet
geschied, de gebreken de hoedanigheden dreigen te overwoekeren.
Nog verdient dit bekoorlijke boek
— van Mister Field, Jeanne SaintHoon en de zwaluwen — een warme
aanbeveling. Maar van dezen auteur
verwachten wij iets beters.
Em. Janssen
Jos van der STEEN, Ernest Hemingway, De stem van het verloren geslacht. — Katholieke
Vlaamse Hoogeschooluitbreiding,
verhandeling 395, StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1947,
46 blz., Fr. 15.
Het verheugt ons dat, van Katholieke zijde uit, de bekende Amerikaanse romanschrijver aan ons publiek wordt voorgesteld. Met heel
veel belangstelling vernemen wij het
veelvuldig gedetailleerde dat de auteur ons weet te vertellen ; maar
ontgoocheld leggen wij, na lezing,
het boekje weg, omdat de synthe-

tische greep, het veel verklarend
doorzicht, de literaire kritiek, de
vormgeving en stijl zozeer in gebreke
blijven. E. J.
Anthonie DONKER, De einder. Verzamelde gedichten gekozen uit
de bundels Acheron, Grenzen,
Kruistochten, de Draad van
Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Oreus en Orpheus. — Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1947, 241 blz., geb. Fl.
6.90.
In den Winter van 1944-1945 herzag Anthonie Donker al zijn verzenbundels van voor 1941. Hij schrapte
en verbeterde, behield het meeste
en voegde soms een ongebundeld
gedicht in. Hier ligt het resultaat :
een lijvige verzameling, die de gehele voorgaande periode overschouwen laat en afsluit. Minder intellectualistisch dan Verwey, neigt deze
dichter naar bewogenheid en mysterie. Onderwerpen kiest hij allerhande : literaire of épische gestalten, ervaringen, ontmoetingen, reizen, bespiegelingen. Hij bezingt ze
op veel tonen, maar altijd doktoraal
en reflexief. Het zijn kleine onderwerpen, zorgvuldig afgelijnd, en dan
doorpeild tot een afgrondje opengaat. Kleine sfinkjes worden er vele
gevangen, en telkens onthullen zij
een verbazend geheimpje ; maar nooit
voelen wij ons duizelig en verbijsterd,
doorzengd van gloed en opgenomen
in de muziek der sferen. Anthonie
Donker schrijft werkelijk poëzie, verzorgd, voornaam, verrassend zelfs en
enigermate aangrijpend ; nooit echter
overweldigend en transformerend.
Dichten is voor hem : dagelijkse lectuur en ervaring schiften, ze verwerken tot een langzaam vorderend
inzicht en overtuiging. En al gaat
dat inzicht geleidelijk naar mysterie
over en naar godsdienstigheid, het
mist zelfvergeten en overgave, om
als het ware mystiek te worden. In
den verzamelbundel, « de Einder »
kan ieder letterkundige heel veel leren : techniek, vormverfijning, de
symboliek der kleine dingen, veel geheimen van de mensenziel. Ja, alles
kan hij wel leren, behalve de grotere, de waarlijk gevleugelde dichtkunst.
Em. Janssen
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Pierre Louis BOREL. La vie d'Alfret Thélin. I. L'éveil des passions. -- Edition du Griffon,
Neuchatel, 1947, 278 blz.
Een jonge Zwitser, van protetantse familie, verhaalt zijn jeugd :
studiën en vacantie, ontmoetingen en
eerzucht, strijd en vreugde ; tot hij,
benauwd in zijn weinig vitaal christendom, door Nietzsche en Gide beinvloed, geheel goddeloos en vertrouwend op de pas veroverde vrijheid,
het leven ingaat.
Denk echter niet aan een verderfelijk boek. Andere delen zullen
volgen ; na de godsdienstige en zedelijke crisis zal de held, geleidelijk,
het christendom in zich voelen herleven. Voltooid, zal dit werk hopelijk
de protestantse tegenhanger zijn van
Malègue's Augustin ou le maître est
za. En zulk oeuvre, voor ieder katholiek lezer weliswaar niet geschikt,
verdient toch vooreerst, om veel redenen, sympathie en waardering.
Intussen hebben we nog slechts
het eerste deel in handen. Onze eerste indruk daartegenover is : werkelijkheid. Door het artistiek procédé zelf : een jonge man, die, schijnbaar zonder vooropgezette plannen,
zijn jeugd verhaalt en belijdt ; door het kunstenaarstemperament
van den schrijver : naast de grote
Franse klassieken, moet hij Proust
en Gide tot meesters hebben gekozen ; - door zijn menselijkheid :
diep religieus, veelzijdig artistiek,
eerder kritisch dan creatief, ruim
van begrijpen en buitengewoon oprecht. Wij ontvangen wellicht den
aanvang van een stylistisch meesterwerk, van een allerbelangrijkste
tijdsdocument, van een veelvuldig
resonerend getuigenis. Katholieke lezers mogen geen enkel ogenblik de
protestantse houding vergeten tegenover menselijke natuur, driften, zonde en schuld, de vergankelijke aarde.
Op die voorwaarde alleen, zal het
boek, dat een paar malen het Katholicisme eerder tegemoet treedt, heilzaam inwerken.
Em. Janssen
« Letters of Eric Gill », edited by
Walter Shewring, Cape, London.
15s. 480 p.
Eric Gill (1882-1940) is een der
grootste Engelse kunstenaars van
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deze eeuw. Vooral zijn beeldhouwfaam. Hij graveerde, ontwierp lettertypes, gaf lezingen, schreef boeken,
essays en veel brieven. In 1913 gingen hij en zijn vrouw over tot het
Katholiek geloof. En juist als Katholiek was Gill zo'n pracht figuur :
nederig en toch zeer zeker van zichzelf en een grote dosis « common
sense ». Hij had de weidse, onbekrompen levensopvatting van de geboren Katholiek, en hij voelde het
als een plicht zijn levens-philosophie
te propaganderen. Daarom ook zijn
deze brieven zo interessant, omdat
zij ons een meer gedetailleerd commentaar geven op zijn « Autobiography » die een maand na zijn
dood verscheen.
Godsdienstige, politieke, sociale,
economische vraagstukken worden
besproken en getoetst aan de maatstaf van het gezond verstand. Over
aesthetica als zodanig vinden wij
betrekkelijk weinig hier, daar dit
voor Gill slechts een aspect was van
de waarheid en het leven. Achter in
dit boek vinden wij een zes pagina
lange alphabetische index van de
zeer gevarieerde onderwerpen behandeld in de brieven. Voorin is een lijst
van de 33 kranten en periodieken
en de ongeveer 60 personen aan wie
de brieven geadresseerd waren. Deze
collectie van 344 brieven is geenszins compleet, maar wel representatief ; zij gaat over de periode 19001940, hoewel de meeste brieven van
de laatste vijf jaar zijn.
Gill's vriend Walter Shewring heeft
een goede keus gedaan en de brieven
zorgvuldig uitgegeven. Er zijn 12
illustraties, speciaal portretten en
facsimiles.
J. van de Poel
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KUNST EN CULTUUR

Dr M. BOEREBOOM, Handboek der
muziekgeschiedenis. -- De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 592 blz., ing., Fr.
250, geb. Fr. 300.
Dit is de eerste Vlaamse muziekgeschiedenis. Dat wil zeggen, dat zij
bijzondere aandacht geschonken heeft
aan de muziek van eigen bodem.
Daarin heeft de schrijver groot gelijk : wij kennen onze schatten niet;
dat geldt ook voor de oude Nederlandse polyphonie, die eertijds in
Europa overheerste. Daarom is het
boek hoogst welkom. Trouwens het
is een heerlijk boek : het werk van
een musicoloog en muziekcriticus, die
zelf de kunst beoefent als een virtuoos, maar ook van een humorist.
Het is dan ook degelijk, scherp van
ontleding, fijn geschreven. Men zal
het raadplegen bij gelegenheid van
een muziekuitvoering, een boek, dat
ieder radioluisteraar bij zich mocht
hebben.
Na het lezen van het hoofdstuk
over Schumann dacht ik : « Waarom heeft mijn pianoleraar mij vroeger zulke zaken niet verteld ? » Ja
elke muziekleraar zou bij gelegenheid iets van de muziekgeschiedenis
aan zijn leerling moeten vertellen.
Met recht immers zegt de schrijver
van Chopin « dat men zijn werk niet
kan begrijpen zonder een diepere
kijk in zijn levensloop. » Dat geldt
van vele kunstenaars. Men zou er bij
kunnen voegen : « Zonder een zeker
kennis van tijd en milieu ». Dat heeft
schrijver als echte humanist ingezien. « Om de muziek niet te isoleren van de grote geestesstromingen », zegt hij (blz. 7) « wordt betrekkelijk veel plaats afgestaan aan
algemene cultuurfeiten. » Deze muziekgeschiedenis is dan ook synthetisch : één enkele blik op de inhoudsopgave toont het dadelijk. En dat
is een grote verdienste. In de ogen
van menig liefhebber zal het geen
mindere verdienste zijn, dat hier de
evolutie der muziek geschetst wordt
tot 1945. Anderen echter zullen er
minder mee ingenomen zijn : geschiedenis immers vereist een zekere
afstand en het is lastig de waarde
van vooruitstrevende modernen te
schatten. Daarenboven zullen ze wel-

licht opmerken, dat Tjaikowsky meer
dan twintig regels verdient, als
Schonberg zes bladzijden krijgt en
Bartok vier. Van den eerste horen
wij zoveel in de radio en daar mag
zeker rekening mee gehouden worden. Daarbij beide laatsten zijn toch
slechts toegankelijk voor enkelen.
Wat ik daar zeg van Tjaikowsky
geldt voor meer dan een componist.
Wat er over hen geschreven is, is
zo interessant, dat we het te kort
vinden. Zou bij een tweede uitgave
-- en we hopen dat deze weldra volgen zal, -- het boek nog wat kunnen
uitgebreid worden en dan verschijnen in twee delen... wat het formaat
handiger zal maken. Intussen moge
dit prachtwerk ingang vinden bij
onze Nederlandse ontwikkelden, als
een nieuwe factor van beschaving.
G. De Jaegher

.

.

Hugh Milton MISSER, An outline
history of music. -- Barner and
Noble, New York, 1947, 254 blz.,
$ 1.00.
In kleine omvang bevat dit boekje
een schat van duidelijk geformuleerde en scherp geordende gegevens. Het werd bedoeld als een handleiding bij een cursus in de muziekgeschiedenis en is als zodanig én orn,
zijn beknoptheid, én om zijn volledigheid, én om zijn overzichtelijkheid onvoorwaardelijk aan te bevelen. Een overzicht van de inhoud zal
dit duidelijk maken. Het gehele verloop der muziekgeschiedenis wordt
ingedeeld in zes perioden : monodie,
polyphonie, barok, classicisme, ro
mantiek, moderne tijd. Voor elke periode worden, naar verhouding, diep
gaand behandeld de algemene strekkingen, de beoefende genres en de
grote schoolmakende figuren. Wat
bij de behandeling het meest opvalt
is de absolute beheersing van de stof,
die toelaat alles bondig, glashelder
en systematisch te formuleren. Er is
bovendien een lijst van de voornaamste uitvoerige muziekgeschiedenissen
met een tabel, die voor elk behandeld punt naar de betreffende bladzijden aldaar verwijst, een glossarium:
der technische termen, een synchronisch overzicht en een goed register.
G. De Wolf

.
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Ons Volkslied. Nederlandse Liederen
uit Noord en Zuid, verzameld
door A. de Klerk, Jan Mul en H.
Strategier. Dl. I. II en III. -De Toorts, Heemstede, 1947, geb.
p. dl. f. 2.90.
Vele gedachten, waardoor het

« driemanschap » de Klerk, Mul en
Strategier bezield worden, doen ons
uitermate sympathiek aan. Wij kennen hun pogingen tot het scheppen
van ware, dienende kerkmuziek, die
door zangerigheid en eenvoud wil
aansluiten op de roemruchte traditie
der klassieke polyphonie, en toch de
voortgang der toonkunst niet negeren.
Wij betreuren het dat ons driemanschap zich hierin niet consequenter toont. Waarom het oor niet
langer te luisteren gelegd aan de
harteklop van het volkslied, waarom
zich niet meer dienaar gemaakt van
de melodie ?
Waarom zich ook niet meer gehouden aan de traditionele regels der
harmonieleer ? Afwijking van de
traditie kan verrijking betekenen,
indien zij dwingend gemotiveerd is.
Om het vele goede, dat de drie
bundels desondanks bevatten, mogen
zij toch ruime verspreiding vinden
onder ons volk. De aardige verluchtingen van Frans Mandos zullen
zeker daartoe bijdragen.
B. H.
24 PAASLIEDEREN voor een zangstem met pianobegeleiding. Bewerking en toonzetting door Adr.
C. Schuurman. -- J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1948.
Sla deze bundel open op bladz. 31,
en ge zult terstond partij kiezen.
Want Schuurman durft breken met
de nieuwste conventie : van modern
te willen zijn. Een enkel offer brengt
hij er node aan, doch in 22 liederen
lacht hij met de mode, en zoekt geen
surrogaatpersoonlijkheid, ondanks
het bizarre, dat hij en wij in deze
jaren moeten verwerken.
Het resultaat van die durf is een
sterke muzikaliteit, gebouwd op oude
of nieuwere middelen. Hij beproeft
nieuwe en tegelijk zeer oude koraalbewerkingen met een schone en vaak
speelse discantus. Maar ook een simpele vierstemmige zetting is bij hem
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fijn uitgewogen. .Hij zoekt wegen
voor een nieuwe Protestantse en Katholieke kerkmuziek, en is daar een
enkele keer wat te eenvoudig. Een
wonderlijk krachtige vijfstemmigheid is een van zijn beste zijden. Aan
het driemanschap van de bundel «Om
te zingen en te spelen, » geeft hij
met zijn imitaties en tegenstemmen
een lesje hoe zij het volgens de regels
van het vak en van de muzikaliteit
eigenlijk hadden moeten doen. Tenslotte toont hij ons in zijn eigen liederen een bloeiende zangerigheid,
die alleen in « Nabetrachting » misschien wat conventioneel wordt. Wij
hadden daar reminiscenties aan het
jargon van De Vocht. Een enkele
tekst is minder fraai, al schijnt de
componist zo veel mogelijk erkende
auteurs te hebben geciteerd. Lied
voor lied zouden wij U willen voorspelen, en ze bijna alle hoog prijzen.
Ieder die durft bekennen, dat hij
de muzikale decadentieverschijnselen
van onze tijd onverstaanbaar en bovenal wansmakelijk vindt, grijpe
naar deze bundel. Jammer dat hij
zovele storende drukfouten in de muziek moet opmerken en corrigeren.
B. H.
J. Van ACKERE, Inwijding in de
meesterwerken van het klavier.
-- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1947, 204 blz., ing. Fr.
85, geb., Fr. 115.
Deze derde druk, waarvan de eerste werd besproken in Streven XIII,
1, bewijst voor zichzelf dat Van
Ackere's commentaar den weg naar
het hart van de muziekliefhebbers
in ons land heeft gevonden. Want
ook uit het hart is het geschreven.
Steeds weer is het een her nieuwd
genot zich, voor het luisteren, in de
gepaste atmosfeer te laten brengen
aan de hand van deze beschouwingen.
Door geheel het werk trilt een aanstekelijk enthousiasme, geworteld in
zeer soliede documentatie en uitgedrukt in fijnzinnige meeslepende verwoording.
G. De Wolf
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gens het deelnemen van de Ver.
Staten aan de oorlog Italië moest
verlaten.
Jammer, dat de vele faits divers
soms afbreuk doen aan de belangwekkende beschouwingen over de
internationale politiek. De gegevens
over Nederland op blz. 229 zijn niet
geheel juist, terwijl op enkele
plaatsen de vertaling te wensen over
laat. Overigens een prettig leesbaar
boek, dat aan velen de houding van
het Vaticaan gedurende de moeilijke
oorlogsjaren duidelijker zal maken.
J.O.
Robert W. CRUTTWELL, Virgil's
Ød and work. An analysis of
the symbolism of the Aeneid.
Blackwell Oxford 1946, 182 blz.,
10 sh. 6 d. net .
Dit werk brengt een belangrijke
bijdrage ter verklaring van de Reneis ; de schrijver verklaart de symboliek van Vergilius, d.wz. al wat
verborgen is achter of onder de voor
de hand liggende zin der woorden
op het gebied van het bewuste, onbewuste en onderbewuste. Dit maakt
het boek zeer zwaar, te meer omdat
het bewijsmateriaal uit ver af liggende gebieden ontleend wordt :
mythologie, volkenkunde, godsdienstgeschiedenis. En ten slotte is de stijl
zeer ingewikkeld, de zinnen ongelooflijk lang. Op blz. 81 b.v. staan
twee zinnen op de 41 regels, en de
schrijver bouwt gewoonlijk geen zinnen korter dan 15 regels. Op blz.
114 regel 3 lees APOPLOUS. Overigens zeer nuttig voor de vakmensen.
De leraar zal zijn begrip verdiepen,
zijn interpretatie verrijken, al zal
hij de schrijver niet altijd willen (of
kunnen) volgen.
J. W. Kemper
Medisch-Hygiënisch Handboek voor
Missionarissen. Samengesteld d.
de Docenten der Medisch-Hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige
andere medewerkers onder leiding van Dr J.A.G. Ten Berg,
Dr C. Fehmers, Dr E. H. Herman, 2e druk. Uitgave van het
Nederlandsch Medisch Comité
1948.
Een handboek, dat in een grote
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behoefte voorziet. Het geeft niet alleen een overzichtelijke theoretische
behandeling der ziektebeelden, maar
doet de missionaris zeer veel practische therapeutische wenken aan de
hand. De chemotherapie is up-to-date
en een pharmacotherapeutisch register licht hem in over de aan te schaffen geneesmiddelen.
Alle specialismen hebben hun belangrijkste momenten bijgedragen,
kortom met dit werk is men allround georiënteerd om de meest
voorkomende ziekten in de Tropen
met succes in hun eerste aanval te
bestrijden.
Nil nocere blijft in de geneeskunde
het parool, maar met deze bron van
raadgevingen kan in de moeilijke
posities, waarin de missionaris geplaatst wordt, zonder groot gevaar
en met vruchtbaar resultaat heilzame hulp geboden worden.
H. v. Deinse
Sir James JEANS, Natuurkunde en
Wijsbegeerte. -- H. P. Leopold,
Den Haag, 1948, 304 pp. geb.
f. 5, 90.
Dat Jeans een groot geleerde op
astronomisch en physisch gebied geweest is, wordt wel algemeen erkend.
In die wetenschappen was hij een
meester.
Dat hij ook op filosofisch gebied
van enige betekenis zou zijn, kan
men bezwaarlijk toegeven. Hierin
was hij noch geschoold, noch een
meester. In tegendeel : Jeans was een
amateur-filosoof, een echte dilettant
en dat blijkt uit dit boek wel zeer
duidelijk.
Hij geeft hier een overzicht van
de ontwikkelingsgeschiedenis der
theoretische natuurkunde, waarin
steeds naar een diepere verklaring
der waargenomen verschijnselen
wordt gezocht. Hierbij worden de
theoriën en zgn. « voorstellingen »
van de natuur door natuurkundigen
en wijsgeren, die zich in verschillende tijdperken een zekeren naam
hebben verworven, besproken. In de
« donkere Middeleeuwen », zoals ook
hij anderen naschrijft, ziet men de
wijsbegeerte slapen ; (N.B. !) alleen
Thomas Aquinas wordt even genoemd
als « aanhanger van de ideeen-theorie van Plato, hoewel in gewijzigden
vorm » (blz. 46) . Allerlei problemen
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MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Aan onze lezers

Het maakt wel de indruk, dat de Kroniek waarmee ons
tijdschrift de vorige maand begon, met grote tevredenheid
werd ontvangen. Dit keer wordt o.a. in de kroniek door
Dr Renckens een geestige, rake en zeer principiële aanval
gedaan op een armtierig rationalisme, zoals dat naar
voren komt in het laatste boek van Prof. Dr TieIrooy.
Inderdaad « Wetenschap op z'n smalst » T
Met name voor deze rubriek houdt de redactie zich aanbevolen voor wensen en initiatief van de Iezers,
Biedt dit nummer twee jubileumbijdragen, een over het
kommunistisch manifest, het tweede over de Vrede van
Munster — de schrijver van dit artikel, Dr J. J. PoeIhekke,
secretaris van het Nederlands Historisch . Instituut te
Rome, promoveerde de 6e Februari J.I. aan de Universiteit van Nijmegen met .een studie over dit onderwerp
van 575 pp. I — in het volgend nummer zal o.m. Prof.
Dr P. H. Simon een beschouwing wijden aan André
Gide, wie het vorig jaar de Nobelprijs voor letterkunde
werd toegekend ; als ook een beschouwing van Dr
A. Thomas over de betekenis van het Vijf-Landen-Pact.
U ontvangt als Iosse bijdrage in dit nummer de inhoudsopgave van het eerste half jaar met de lijst van de
besproken boeken. Hierdoor wordt de Iezer in staat
gesteld om zonder tijdverlies de bespreking van een
bepaald boek terug te vinden.
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Aalders, G. Ch., « Het boek van de prediker ». — J. H. Kok Kampen, 262 pp.,
geb. f. 9,75.
Aerde, Rogier van-, « Stenke Razin ». — Urbi et Orbi, Amsterdam, 448 pp.
Antonissen, Rob., « Lyriek der Nederlanden ». — Ned. Boekhandel, Antwerpen, 173 pp., Fr. 30.
Avancinus, S. J. Nic., « Het leven en de leer van onze Heer Jezus Christus
volgend de vier Evangeliën ». — Vrt. W. Van Bommel, Malmberg, 's Hertogenbosch, 832 pp., geb. f. 6,30.
Bazelmans, Ger., « Het verborgen India ». — Spectrum, Utrecht, 290 pp.,
geb. f. 9,75.
Becquet, O. S. B., Dom Thomas-, « Le meurtre devant l'autel a. Vie S. Thomas
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Benda, Julien, « Belphégor ». — Ed. E. P. Frères, Parijs, 219 pp., Fr. fr. 180.
Berg, S. J. M. van den-, « Moraal met en zonder God ». — Spectrum, Utrecht,
31 pp., f. 0,90.
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241 pp. fr. 125.
Boon, Jan, « De Vlaamse Gentleman ». — De Portiek, Brussel, 80 pp.
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Neuchatel, 281 pp.
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Naast de historische reeks « Heiligen van onze
Stam », geeft « De Kinkhoren » nu een nieuwe serie
« Spieghel historiael » uit. Zij omvat korte monographieën over vooraanstaande figuren uit onze geschiedenis, vlot geschreven en keurig uitgegeven
onder fris-groene omslag.
In zijn « Leopold II » slaagt C. de Muelenaere er in,
een waarlijk groots beeld te scheppen van den tweeden Koning van België : ziin bedrijvigheid ten overstaan van de politieke partijen, het militair probleem
en de urbanisatie, en vooral zijn geniaal beleid, dat
België een der rijkste hedendaagse koloniën schonk,
moeten eerbied en ontzag afdwingen.
P. Joris Vlamynck schenkt ons een sober maar opwekkend verhaal over Willem van Roebroek. Niet
op last van Lodewijk IX, den Fransen Koning,
zoals men doorgaans beweert maar uit geloof siiver ondernam de Vlaamse Minderbroeder de meer
dan twee jaar lange reis (1253-1255) naar den groten Khan te Karakoroem in Mongolië, en bracht over
die veraf gelegen streek en over het sprookje van een
christenheid in het hart van Azië betrouwbare berichten.
Wii hopen, dat « Spieghel historiael » ons een hele
reeks van deze prettige, korte biographieën zal bezorgen.
M. Dierickx S. J., « Streven », April 1948.
« DE KINKHOREN »
DESCLEE DE BROUWER & CIE.
Houtkaai, 22 --- BRUGGE.
Afdeling Verkoop
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Onder het merk « Spieghel historiael » worden ons
hier twee zeer verdienstelijke werkjes aangeboden
welke, als eerste contact met de behandelde figuren,
werkelijk geslaagd zijn.
Het eerste biedt een overzicht van wat tot op heden
kon ontdekt worden over de aantrekkelijke franciskaanse missionarisfiguur uit de middeleeuwen. Het
wonder reisverhaal van de ondernemende, nuchtere
en heilige apostel uit ons volk, met liefde en helderheid in deze korte bladzijden geschetst, zal bezieling
en rechtmatige fierheid wekken.
In het tweede boek wordt bondig het leven geschetst
van onze grote vorst. Wie deze ernstige, rustige en
zeer objectieve levensbeschrijving van onze tweede
koning doorleest, heeft niet alleen een grote figuur
te meer voor ogen, maar ondergaat ook de levensles
waar durf, verantwoordelijkheid en zin voor soliede
grootheid de grondslagen van zijn.
Een niet geringe verdienste van beide werkjes is dat
ze, ondanks hun bondigheid, een heldere, overzichtelijke en boeiende kijk geven op mensen met wie de
kennismaking slechts verrijkend en veredelend kan
zijn.
Contact », Dec. '47.
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Bespreking: HENRI GHEON

Met Mozart op wandel
Nederlandse vertaling door Anton VAN DE VELDE.

« Een prachtboek is dat : een liefdevol boek, geschre-

ven door een fijngevoelig kunstenaar, die met de
tover van het sierlijke en tevens rijk met gedachten
beladen woord, zijn bijna uitsluitende bewondering
en verering voor de enige, als geen van God begenadigde Mozart verkondigt: een verheerlijking van
de mens, zowel als van de schepper van zoveel onvergankelijke schoonheid, doch in een vorm die op zichzelf eveneens als een kunstwerk mag worden beschouwd, door de rijkdom der behandelde stof, de
oorspronkelijkheid van het critisch oordeel, de fijnheid van inzicht in het wezen van Mozart's kunst,
dit alles gegrond op een waarlijk buitengewone, door
veelvuldige aanraking gerijpte kennis van het werk,
en door intieme overweging diepgaande bekendheid
met het menselijke in de meest wonderbare toonkunstenaar, welke de wereld heeft gekend.
In het esthetisch genoegen, dat de lezing van dit
boek ons heeft bezorgd, heeft ook de uitgever zijn
aandeel, want de materiële uitvoering is de inhoud
waardig. Een sobere, doch welgekozen illustratie,
alsook zeer vele passende muzikale fragmenten versieren de uitgave en verduidelijken de tekst waar
zulks wenselijk is. »
E.

542 blz.

v.

D. V. in "De Standaard » 29 Februari '48.
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Hei Dionysische Duitsland
door W. EVERAET

Elk cultuurvolk bezit bepaalde hoedanigheden die hun stempel
drukken op zijn wezen, die een eigen aard, een eigen genie, een
eigen levensstijl weerspiegelen, waardoor het zich onderscheidt
van alle andere volkeren. De Franse wijsgeer H. Taine heeft
beweerd dat dit volkseigen uitsluitend bepaald wordt door factoren
van klimaat en bodem : « Un degré de chaleur dans l'air et d'inclinaison dans le sol est la cause première de nos facultés et de
nos passions. Les impressions incessantes du corps et de 1'áme
finissent par modeler le corps et 1'áme ; la race faconne l'individu,
le pays faconne la race ». 1
Zonder deze evidente invloeden te onderschatten kunnen we
toch geen vrede nemen met die al te materialistische opvatting
van het Positivisme. Een menigte geestelijke factoren speelt
een niet geringe rol in de differentiatie, die leidt tot de vorming van de volkseigenschappen der naties. Onder deze noemen
we de godsdienst, de politieke en sociale toestanden waarin een
volk zijn groeiperiode doormaakt, de historische gebondenheid
van een mensengroep en niet het minst de impuls van superieure
persoonlijkheden, waardoor in sommige gevallen ganse volkeren
gedreven worden naar bepaalde richtingen in hun kunst- en
geestesleven.
Die eigenschappen, waaraan men de laatste tijd meer en meer
aandacht schenkt, worden genoemd de geestelijke constanten van
het volkswezen. Ze komen tot uiting op elk domein van de levensactiviteit, in taal- en denkvorm, in godsdienstbeleving en kunstschepping. Reeds meerdere historici hebben gepoogd voor de Europese volkeren dergelijke nationale wezenstrekken vast te stellen.
In zijn Vergiliusstudie vestigde Th. Haecker de aandacht op het
feit dat de individuele geest van een volk zich in de taal openbaart
langs een menigte haast onvertaalbare kernwoorden. Ter illustratie citeerde hij het Griekse logos, het Latijnse res, het Franse
raison, het Engelse sense en het Duitse Wesen. Salvador de
Madariaga noemde de Engelsman de daadmens, de Fransman de
denkmens, de Spanjaard de driftenmens. De kunsthistoricus A.
E. Brinckmann bepaalde als voornaamste cultuurconstante voor
Frankrijk de verstandelijkheid, voor Italië de zinnelijkheid, voor
1. H. TAINE, Voyage aux Pyrénées.
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Duitsland de vergeestelijking. Het is klaar dat deze algemene
typeringen geenszins de geestelijke rijkdom dezer volkeren begrenzen, maar alleen hun wezenskern trachten uit te drukken.
De geschiedenis leert dat verschillende wezensqualiteiten sommige volkeren in een onverzoenb a re strijdpositie tegenover elkaar
geplaatst hebben. De duizendjarige kamp die in de Oudheid gewoed heeft tussen de opdringende Aziatische machten en de jonge
Westerse beschaving, waarvan de meest tragische peripetieën zich
in en om Griekenland hebben afgespeeld en waarvan het gehele
gewicht door dit klein maar moedig volk werd gedragen, biedt
daarvan een typisch voorbeeld. Dit was werkelijk een botsing
tussen twee beschavingen, die in hun wezenskern, in hun levensinzicht en hun wereldbegrip, radicaal en onverzoenbaar tegenover
elkaar stonden. En zo is sinds eeuwen de historische antimonie
van Europa : Frankrijk-Duitsland. Bij hun geboorte reeds leefden
beide naties in spanning en strijd, en de laatste honderd jaar
kwam het . zelfs driemaal tot een bloedige oorlog. Niet alleen uit
politieke ijverzucht om de machtshegemonie, noch op grond van
ressentiment of wraakgevoelens om doorstane onrecht of geleden
nederlagen is zulk een blijvend conflict te verklaren. De grondoorzaak ligt veeleer in de verschillende geestes- en zielsstructuur
van beide volkeren uitgerust met bepaalde eigenschappen en strevingen, waartussen een duurzame verzoening onmogelijk blijkt.
Geworteld in een voorafbepaalde aanleg ontwikkelt zich deze
antinomie, neemt scherpere vormen aan en groeit niet zelden tot
een onoverbrugbare kloof. Zo gingen twee grote cultuurvolkeren
van Europa haast onbegrijpend en onbegrepen aan elkaar voorbij,
tot grote schade voor de Europese gemeenschap, want menige
nabuurstaat werd het slachtoffer van de bloedige botsingen waarin
ze hun onderlinge veten uitvochten. Mochten deze beide volkeren
eindelijk beseffen, dat onderlinge verstandhouding en vruchtbare
samenarbeid onontbeerlijk zijn om het oude Avondland te redden
van dreigende ondergang. Mochten de beste en edelste geesten
van beide landen zich inspannen om dit inzicht veld te doen
winnen ; dat zou niet alleen echt vredeswerk zijn, maar tevens een
kostelijke bijdrage tot het herstel en de herwaardering van de
ontredderde en fel gedeprecieerde Europese cultuur.

Het volgende is een poging om het Duitse streven naar vergeestelijking, door A. E. Brinckmann de voornaamste constante van
het Duitse volk genoemd, nader te omschrijven, en de groei ervan

HET DIONYSISCHE DUITSLAND

1011

te volgen in de historische evolutie dezer natie. Om een duidelijk
inzicht te verwerven in de realiteit gedekt door de term « vergeestelijking » schijnt een vergelijkende studie van de Franse en de
Duitse beschavingsvormen ons de meest geschikte weg, want de
Duitse « Geist » is te complex om, zoals de Franse « raison », op
zichzelf duidelijk verklaard te kunnen worden.
De Franse « verstandelijkheid », die zin voor eenvoud en klare
formulering, voor maat en evenwicht in elke geestesuiting, stond
steeds in hoekige tegenstelling tot de Germaanse zucht naar het
complexe en het mateloze, tot die troebele instinctsdrang der vitale
krachten. De Franse dichter rijmt zijn ars poetica en componeert
verantwoordingen voor zijn dichterlijk oeuvre. De Duitse lyricus,
zelfs dan als hij denker of wijsgeer wil zijn, berijdt zijn ongebreidelde fantasie. Voor de Fransman is de rede de scheppende
kracht bij uitstek ; niets is schoon wat niet verstandelijk verantwoord is ; zelfs in de creatie van het kunstwerk domineert het
abstraherend denken en de objectieve beschouwing. Zijn aandacht
wordt getrokken door de aardse werkelijkheid van een eindigbegrensde wereld en hij tracht deze in zijn kunst te weerspiegelen,
door klassieke vormen en beelden, naar streng-bepaalde denkwetten geconcipieerd. De Germaan daarentegen toeft met voorliefde
in de wereld van gevoel en fantasie ; hij smaakt meer de belevingswaarde der dingen dan hun verstandelijke abstractie ; hij leeft
in de persoonlijke aanvoeling der realiteit en subjectiveert de
natuur ; het mysterievolle, het oneindig-onbegrensde der troebele
zielekrachten lokt hem aan en hij tracht zijn mystieke gevoelsstroom in de kunst uit te drukken door vage en lijnloze vormgeving, door dissonant en contrast, steeds wars van scherpe contouren en klassieke vormen, die het veelvoudig-bewegende leven
figeren. De Fransman analyseert en vertaalt de werkelijkheid,
hij projecteert zijn ideaal in mooie vormen van beeldende kunsten.
De Duitser zoekt synthese en vertolkt de natuur ; hij drukt gans
zijn ziel uit in poëzie en muziek. Frankrijk is het paradijs van
het classicisme, van de Cartesiaanse-Apollinische mens ; Duitsland
is de uitverkoren grond van Romantisme en barokke geweld, van
het Faustisch-Dionysische levensideaal.
Met de splitsing van het Rijk van Charlemagne, door het verdrag van Verdun in 843, begint de differentiatie in de aard van
de cultuurvolkeren die zich zullen ontwikkelen tot het huidige
Frankrijk en het huidige Duitsland. Maar terwijl het reeds vroeg
gestabiliseerde centraliserende Franse Koningschap zich als een
regelende en samenbindende kracht laat gelden, gaat het strijdend
Duitse Keizerschap in verbrokkeling en anarchie ten onder. Ook
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polemiek. Zozeer waren de geesten reeds gescheiden, dat goede
wil geen heil meer kon brengen.
Terwijl het Frankrijk van Voltaire ten prooi valt aan het
rationalisme der philosophen en de kunst de weg opgaat van een
vormelijk en zielloos classicisme, breekt in Duitsland het barokke
geweld los, de stijl van de uitbundige dramatische innerlijkheid,
die de klassieke vorm stukscheurt en tot misvorming toe de ruimte
breekt, de lijnen kromt en de lichamen torst in een onweerstaanbare drang naar ontlading van het gemoed en naar geestelijke
expressie. Vormde het Cartesiaans ideaal de geestelijke ondergrond van de kunststijl der Franse klassieke eeuw en van het
daaropvolgend classicisme, dan ligt de ideologie van Leibniz tot
basis aan de Duitse Barok. Nationale philosophie en kunststijl ontspringen in beide landen aan de bron van het nationaal bewustzijn en zijn alleen daaruit ten volle te verklaren en te begrijpen.
Terwijl de Romaanse zucht naar verstandelijkheid en orde klassieke vormen vindt, zoekt de Germaanse drang naar vergeesteli j king en hartstochtelijk levensgevoel een ontspanning in de
barokke vormentaal. Wie voelt niet dadelijk dit contrast aan in
de klassiek-begrensde ruimtevormen van het Franse Panthéon en
in die bruisende ruisende ruimteschepping van de bedevaartskerk
van Vierzehnheiligen, typisch bouwwerk van de Duitse Barok ?
Met meesters in de plastiek als Neumann, de gebroeders Asam
en Gunther, met de dramaturgie van Lessing en de muziek van
Bach, verheft de Barok zich tot de Duitse klassieke kunststijl
bij uitnemendheid.

In een bondige schets hebben we aangetoond hoe Duitsland zich
langzamerhand, op politiek, sociaal, religieus en wijsgerig gebied
gedifferentieerd heeft van de rest van Europa, en hoe het een
nationaal levensideaal, een eigen kunst en een eigen philosophie
ontwikkelde, enigszins afzijdig en scherp onderscheiden van de
andere Europese cultuurvormen, waarvoor Frankrijk tot hiertoe
toonaangevend optrad. Nu komt het ogenblik dat Duitsland, volgroeid en gerijpt, in het besef van zijn volle kracht, die eigen
aard en die eigen levensstijl tot glansrijke uitbloei gaat brengen,
en op zijn beurt de leiding gaat nemen van het Europese geestesleven ; nu komt het moment dat het « Deutschtum » veroverend
wordt.
Rond het einde der XVIIIe eeuw verschijnt Immanuel Kant,
de philosoof van het Protestantisme, die de moderne levens- en
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wereldbeschouwing van de hervormde mensheid gaat opbouwen
op louter subjectivistische gronden. Hij brak radicaal af met
het objectief rationalisme en herleidde, door zijn « transcendentale Methode » alle kennis tot bepaalde denkwetten in het subject.
De Cartesiaanse metaphysiek van de objectief-zuivere idee stort
als een kaartenhuis ineen, want de realiteit, leert Kant, is het
product van de denkende geest. Niet meer de objectieve realiteit
maar het subject wordt norm en maatstaf der waarheid en het
« Ik » is de sluitsteen van heel de wijsgerige constructie. Die leer
van Kant, logische bekroning van de ontwikkeling der Duitse
wijsgerige idee, kan beschouwd worden als de definitieve slag
toegebracht aan het Cartesianisme, waardoor de Franse geestessuprematie over Europa gebroken wordt.
Het is vooral in het tijdperk der Romantiek, door geen enkel
volk zo sterk beleefd als door het Germaanse, dat individualistische
en subjectivistische tendenzen, gepaard aan gevoels- en fantaziestrevingen gaan overheersen. Duitsland zal aan dit nieuw ideaal
de grondleggers schenken in de philosophie ; het zal er machtig
uitgebeeld worden in de kunst en een schaar sterke persoonlijkheden zullen het werkelijk beleven. Hier begint dan voor goed
de triomftocht van de Duitse « Geist » over Europa.
Innig verbonden met de romantische gevoelsstroming is het
Duitse wijsgerig idealisme van Schelling en Hegel. Zij vestigen
voor goed de suprematie van gevoel en verbeelding « Sturm und
Drang » over rede en wil. Zij komen in opstand tegen alle objectieve regels en wetten die de subjectieve levensdrang en de persoonlijke vrijheid beteugelen. Het Romantisme vond immers een
vruchtbare voedingsbodem in die subjectivistische tendenzen, die
sinds eeuwen in de Germaanse ziel naar uitwegen zochten. Dit
subjectivistisch idealisme gaat Fichte nu uitroepen tot de nationale Duitse philosophie. In zijn beroemde rede aan de Duitse natie
verkondigde hij : « dat ieder volk een persoonlijke belichaming
is van het algemeen geestesleven ; dat ieder volk zijn eigen
« Ikheid » bezit, zijn ziel, zijn ras, als concrete uitdrukking der
mensheid ; dat de Duitse natie de heerlijkste en de zuiverste
incarnatie van die geest is en dat zij onontbeerlijk is voor het
heil der mensheid ». De idee van het eeuwige « Deutschtum » is
geboren. Van hier naar de « Wille zur Macht » is nog maar één
stap ! Die zal Nietzsche zetten.
Het is uit deze subjectivistische levensvisie, gekoppeld aan een
nieuw, persoonlijk beleven der Oudheid, dat zich in Duitsland
een autonoom humanisme gaat ontwikkelen, met sterk Dionysische
tendenzen. Hoe is deze koppeling geschied ?
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Humanisme en Renaissance konden ten tijde der Hervorming
in Duitsland niet aarden. Luther wierp alles wat Grieks en Latijn
was over boord en verduitste zelfs de Bijbel. We moeten wachten
tot het einde der XVIIIe eeuw vooraleer de Oudheid er werkelijk
tot een wedergeboorte komt. Maar dan zal deze late renaissance
gepaard gaan met zulk een diep beleven, met zulk een totaal opgaan
in de ziel der oude culturen, vooral van Hellas, als buiten Italië
nergens in Europa wordt aangetroffen. Dat deze wedergeboorte
hier samenviel met de late Barok, de Aufkldrung en de VoorRomantiek, is wellicht aan deze diepe belevenis niet vreemd. Maar
ook voorafbepaalde volkshoedanigheden in de Duitse ziel, maakten
dit volk bizonder ontvankelijk voor sommige nieuwe aspecten van
de Griekse cultuur, die door recente ontdekkingen en een vollediger
en dieper inzicht in de beschavingsgeschiedenis der Oudheid aan
het licht zouden komen.
De eigenlijke inwijder van Duitsland in de Oudheid is de laathumanist Joachim Winckelmann, door zijn beroemd werk : Geschichte der Kunst des Altertums, in 1763 te Rome verschenen.
In deze studie, naar Burckhardts getuigenis de grondsteen van
de moderne kunstgeschiedenis, beschouwt Winckelmann het kunstwerk niet meer op zich zelf alleen, maar in innig verband met
het beschavingscomplex. Hij zoekt naar de organische band tussen
kunst en leven, en langs de kunst ontdekt hij in de Griekse beschaving een nieuw levensideaal. Buiten dit ideaal schijnt hem dan
ook niets meer waardig om nagestreefd te worden en een volwaardige menselijke ontwikkeling schijnt hem buiten de klassieke vorming eenvoudig ondenkbaar. Het is deze aestheet en verafgoder
der heidense schoonheid die, naar een ander woord van Burckhardt, de heilige echtverbintenis tussen de Helleense en de Duitse
geest tot stand bracht. De eerste vrucht van dit mystiek huwelijk
was Goethe.
Toen de Geschichte verscheen was Goethe 17 jaar oud. Opgegroeid in de periode van het Idealisme en de Sturm und Drang,
was hij aanvankelijk groot bewonderaar van Rousseau en de
romantici. Daarvan getuigen zijn Gëts, Werther en Faust I. Maar
de kennismaking met Winckelmann, langs hun gemeenschappelijke vriend de schilder Oeser, wordt een keerpunt in zijn levensvisie en zijn kunstopvattingen. Vooral na zijn reis door Italië,
waarin hij, naar eigen bekentenis, steeds begeleid werd door « die
liefdevolle blik uit de donkere ogen van de heiden », is hij totaal
gewonnen voor de « Edle Einfalt und stille Grësze » waarmee
Winckelmann zijn synthetisch inzicht in de klassieke culturen
geformuleerd had. Het kon niet anders of de poging van Winckel.mann om de verbinding te herstellen tussen de philologische en
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de beeldende Oudheidkunde, moest op de sterk visueel-aangelegde
Goethe een overweldigende invloed uitoefenen. Maar Winckelmanns inzicht was zuiver Apollinisch ; ignoreerde of verwaarloosde hij vrijwillig het Dionysische ? De Barok vond bij hem
geen genade en Rafaël kon er maar door, omdat hij een klassieke
inspiratiebron zocht. Goethe deelde deze opvatting en het gevolg
was dat de Iphigenia, het Nausikaa-fragment en Faust II zuivere
Apollinische scheppingen werden. Winckelmann maakte van de
Faustische een Apollinische Goethe !
Is het louter toeval te noemen dat uit het contact van de Dionysische Duitse ziel met de Apollinische Oudheid, Duitsland zijn
meest evenwichtige zoon, zijn zuiverste kunstenaar en zijn heerlijkste cultuurscheppingen zal winnen ? En is die geestesvorming
wellicht de rede waarom Goethe bewonderende waardering kon
voelen voor de Franse klassieke cultuur en waarom hij, als Germaan, het Franse volk het geestrijkste ter wereld dierf noemen ?
Nietzsches grondig misprijzen en zijn haat tegenover Goethe vinden ongetwijfeld daarin hun oorzaak. Niet zozeer zijn gebrekkig
of onvolledig inzicht in de klassieke Oudheid dan wel zijn ontrouw
aan het Duitse wezen zou de Dionysische Nietzsche kwetsen. Kon
deze Oergermaan Goethes Apollinische voorkeur anders aanvoelen
dan als een verraad tegenover de Duitse oergeest ?
Goethe bleef nochtans zuiver Germaans van ziel. Dat hij het
grondig verschil tussen de Duitse « Geist » en de Franse « esprit »,
zowel als de bevoorrechte rol van gevoel en fantazie op de Franse
« raison » duidelijk inzag, blijkt uit menige passus van zijn gesprekken met Eckermann I. Spijtig kunnen we het noemen dat
hij, ondanks zijn wondere begaafdheid, zijn breed-klassieke en
algemeen-Europese vorming, de grote cultuursynthese tussen de
Oudheid en het Christendom niet gerealiseerd heeft. De dubbele
Faust staat daar als een symbool van zijn innerlijke gespletenheid.
De brug, die een eeuw vroeger spelenderwijs geslagen werd door
Rubens, Rembrandt, Racine en Vondel, kon hij niet bouwen. De
Auf klarung was ook over hem heengegaan. Hij heeft dat levensprobleem duidelijk ingezien, maar hij ontbeerde het metaphysisch
fundament, de religieuze geloofszekerheid om het tot een oplossing te brengen. En, zonder deze synthese is een volwaardige en
opbouwende cultuurschepping niet mogelijk.
Intussen staat het feit vast dat Duitsland toch eenmaal ontrouw
werd aan zijn historische aard, toen het zich het klassiek-Apollinisch ideaal liet aanpraten door Winckelmann en Goethe, want
velen kwamen onder hun betoverende macht. Maar de begoocheling was van korte duur. Reeds staat naast Goethe de jonge
1. ECKERMANN, GesprIche mit Goethe, 5 en 9 Juli 1827, 21 Maa rt 1831.
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Holderlin, die het Dionysische Hellas op een diep-aangrijpende
wijze gaat beleven en het omzetten in zijn hele levenswerk. Deze
inleving gebeurde geenszins langs verstandelijke wegen maar reikte tot in de diepste gronden van gevoel en leven. Hálderlin's
belevenis der Oudheid was weer zuiver Dionysisch en Germaans.
1VIet Goethe worden in Duitsland alle takken van het cultureel
leven : wijsbegeerte, letteren en plastische kunsten doordesemd
van klassieke geest. Het is ook pas na Goethe dat bij een Holderlin
en een Nietzsche, het totaal inleven in een heidens Griekendom,
met uitsluiting van alle christelijke elementen, volledig kan worden
doorgevoerd. Door hun leven en werk funderen deze beide de
moderne levensleer van een Dionysisch autonoom humanisme,
waaruit de christelijke beschavingswereld, ja zelfs elke vorm van
religie totaal is weggebrokkeld. De vitalistische, naar vergeestelijking strevende Duitse ziel erkende het evenbeeld van zijn eigen
wezen in de woelige, door troebele instincten gedrevene Dionysische Oudheid. Aan Nietzsche komt de eer toe het Dionysische
Hellas ontdekt te hebben, in zijn Geburt der Tragócdie. En hij
was zich wel bewust dat deze vondst een historisch-wetenschappelijk fundament vestigde voor die specifiek-Germaanse drang naar
levensvergeestelijking. Dit aspect van de Griekse cultuur was
zolang omsluierd gebleven omdat het historisch Humanisme Griekenland benaderd was langs de Platonische Academie, en Platoon
zelf was een eminente vertegenwoordiger van het Apollinischbeschouwende Hellas. Op een door Rousseau en Stendhal romantisch-gevormde en door Schopenhauer subjectivistisch-georiënteerde jonge Nietzsche, moesten Hëlderlin's antieke gestalten als
Empedocles en Hyperion, en niet minder het heidens heldenras
van Burckhardt's Renaissance in Italië geweldig inwerken. Langs
de philologie ontdekte Nietzsche in het oude Hellas zijn nieuw
levensideaal. Naar het type van dit ideaalbeeld zal hij zijn persoonlijk leven realiseren en trachten een autonoom-humanistische
levensleer uit te bouwen. Niet de Griekse gulden eeuw lokte hem
aan ; hij ging daarover heen naar het « Tragische Zeitalter », naar
die donkere tijd van wording die ligt tussen Homerus en Socrates,
waarin de tragedie geboren wordt. Daar vindt hij iets dat bij
Pericles reeds verloren was, namelijk : het ideaal van de ongebroken levensvolheid van de Griekse instinctszekerheid. Zo kwam
hij tot zijn totaal nieuwe interpretatie van de beschavingszekerheid. Met Socrates kwamen het moralisme en het intellectualisme
in de, wereld. Socrates werd aldus de voorloper van de christelijke
« Slavenmoraal », de vernieler der kostelijkste antieke waarden.
En de zo geroemde klassieke eeuw was volgens hem een tijd van
verwording.

HET DIONYSISCHE
DIONYSISCHE DUITSLAND

1019
1019

Naar
ideaal van
van ongebroken
ongebroken levensvolheid,
levensvolheid, dat
in onze
onze
Naar dit ideaal
dat hij in
meer aanwezig
aanwezig waande,
waande, streeft
streeft
verscheurde
verscheurdemoderne
modernetijd
tijd niet
niet meer
nu
romantische droom
droom van Nietzsche.
Nietzsche. Totaal
Totaal vervreemd
vervreemd van
van
nu de romantische
het
ware Christendom
Christendom was het
het hem
hem onmogelijk
onmogelijk de
dehistorische
historische
het ware
brug
over zoveel
zoveel eeuwen.
eeuwen. Aan die
die wondere
wondere synthese
synthese van
van
brug te slaan over
Oudheid
de Westerse
Westerse beschabeschaOudheid met
met Christendom,
Christendom, de
de basis
basis van heel de
ving, zag hij
af,
ving,
hij achteloos
achteloos voorbij
voorbij en
en hij
hij vroeg
vroeg zich
zich niet
niet eens
eens af,
wat er in
in de
de moderne
moderne tijd
tijd nog
nog zou
zou zijn
zijnovergebleven
overgebleven aan
aanantieke
antieke
waarden,
Christendom de
historische continuïteit niet
niet
waarden, indien
indien het Christendom
de historische
verzekerd
aan inzicht
inzicht in
in de
dehistorische
historische conconverzekerd had.
had. Juist
Juist dit gemis aan
tinuïteit der
der beschaving,
beschaving, maakte
maakte Nietzsche's
Nietzsche's reuzesprong
reuzesprong naar
naar de
de
Oudheid
zag niet
niet in
indat
dateen
eenhumahumaOudheidtot
tot een
een fatale
fatale vergissing.
vergissing. Hij zag
nisme zonder band met de
de Christelijk-Westerse
Christelijk-Westerse traditie eenvoudig
eenvoudig
was
geen
bestaanskans bezit.
bezit. Nietzsche's
Nietzsche's autonoom
autonoom humanisme
humanisme was
geen bestaanskans
dan
dan een
een utopische
utopische droombeeld,
droombeeld, de
de romantische
romantische
dan ook
ook niets meer dan
tocht van Faust
tocht
Faust op
op zijn
zijntovermantel.
tovermantel.
In zijn Schets
Schets van
van een
een Christen-Humanisme
Christen-Humanisme heeft
heeft H.
H. W.
W. Riissel
Rüssel
volstaat
een critiek gegeven op die romantische
romantische vluchtpoging ; het volstaat
daarheen te verwijzen
verwijzen 1.1. Onze
Onze bedoeling
bedoeling was alleen de ontwikkeling
te schetsen
schetsen van
van die
die Dionysische
Dionysische drang
drangvan
vandedeGermaanse
Germaansemens,
mens,
die in
in Nietzsche's
Nietzsche's systeem
systeem zijn
zijnhoogste
hoogstebekroning
bekroning vindt.
vindt. Zijn
Zijn
die
ideeën hebben dan ook een brede bedding gegraven in de heden-ideënhbaokredbingavdehEuropa kwam
kwam trouwens
trouwens
daagse
Duitse cultuurstroming.
cultuurstroming. Gans
Gans Europa
daagse Duitse
onder invloed
van het
het Dionysische
DionysischeHellas,
Hellas,
invloed van zijn originele vondst van
van zijn vitalisme,
van
vitalisme, zijn machtswil
machtswil en zijn
zijn leer
leer van
vande
deUeberUebermensch.
mensch. In de latere Duitse geschiedenis,
geschiedenis, in
in het
het politiek
politieken
ensociaal
sociaal
woekert het gewas
gewas van
van NietzNietzleven,
leven, in de opvoeding
opvoeding en de kunst woekert
sches ideeënzaad
ideeënzaad welig
welig voort.
voort.
Wie erkent
erkent in de jongste
Wie
jongste generaties
generaties het
het misgewas
misgewas niet
nietvan
vaneen
een
opvoedingsleer die
die schaamteloos
dat het doel
«dat
doel van
van de
de
opvoedingsleer
schaamteloos doceerde
doceerde :: «
in de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de beste
bestelevenselementen
levenselementen in
in
opvoeding ligt in
opvoeding
het ras, volgens de wetten der
der overerving... Al
Al wat
wathet
hetleven
levenververversterkt, is goed
goed en
en waar...
waar... Is
Is een
eenoordeel
oordeel vals
vals
heft, verdiept,
verdiept, versterkt,
heft,
maar nuttig voor
voor het leven,
leven, dan
dan moet
moet het
het als
alswaarheid
waarheidgelden...
gelden ...
maar
Leugen,
zonde, kwaad,
Leugen, wreedheid,
wreedheid, sluwheid,
sluwheid, hoogmoed,
hoogmoed, zonde,
kwaad, genot en
en
smart
zijn holle
in zichzelf
smart zijn
holle klanken
klanken in
zichzelf:hun
.hunbetekenis
betekenis komt
komt van
van
hun
tot het
het leven...
hun betrekking
betrekking tot
leven... Niet de
de goede
goede zaak
zaak wettigt
wettigt de
de
alle zaken.
zaken. »» Pijnlijke
Pijnlijke aberraaberraoorlog maar
maar de goede oorlog heiligt alle
ties van
van een
een ontwortelde
ontwortelde geest
geest !
In de
de huidige
huidige existens-philosophie,
existens-philosophie, die de
de innerlijke
innerlijke beleving
beleving
en de
de subjectieve
subjectieve ervaring
ervaring verheerlijkt,
verheerlijkt, die
die zoekt
zoekt naar
naar de
de orgaorganische synthese van
van idee
idee en
en leven
levenherkennen
herkennen we
we aanstonds
aanstonds weer
weer
1.
Humanisme, Antwerpen,
1. H.
H. W.
W. Russel,
Russel, Schets van een
een ChristenChristen-Humanisme,
Antwerpen, 1945
1945;
zie vooral
vooral pp.
; zie
26-30
28-30 en
en 50-52.
50-52.

1020
1020

DIONYSISCHE DUITSLAND
HET DIONYSISCHE

de Germaanse
voedingsbodem.Heidégger
Heideggerisis de
de voortzetter
voortzetter in de
de
Germaanse voedingsbodem.
de
drang naar
naar vergeestelijking,
vergeestelijking, die
die
philosophie
traditionele drang
philosophie van
van die traditionele
de levensuitingen
levens uitingen en
en de
de
we over al die
die eeuwen
eeuwen gevolgd
gevolgd hebben
hebben in de
wijscultuurtendenzen
Maar, daar deze nieuwe wijscultuurtendenzender
der Duitse
Duitse natie.
natie. Maar,
en elke
elke religieuze
religieuzebasis
basis
gebouwd is op de
begeerte gebouwd
de autonome
autonome mens en
er niet
niet ininslagen
slageneen
eenwerkelijk
werkelijkbeleefbare
beleefbare
verwerpt,
verwerpt, zal
zal ook
ook zij
zij er
levens- en cultuursynthese
te scheppen.
scheppen.
levenscultuursynthese te

*
:{
^

*

*

Deze vogelvlucht
Deze
vogelvlucht over tien
tien eeuwen
eeuwen Duitse
Duitsebeschavingsgeschiebeschavingsgeschiedenis heeft ons
dat de
deDionysische
Dionysische drang
drangnaar
naarvergeesvergeesdenis
ons geleerd
geleerd dat
vertelijking, dominerende
dominerende constante
constante van
van het
het Duitse leven, innig vermet de
de merkwaardigste
merkwaardigste historische
historische feiten en
en de
demeest
meest
groeid
groeid is met
typische vertegenwoordigers
van het Germaanse
Germaanse volk.
volk. Het ogenogentypische
vertegenwoordigers van
nu gekomen
gekomen om
om de
de waardebalans
waardebalans op te
te maken
maken van
van deze
deze
blik
blik is nu
verdienste ligt
ligtin
ineen
eenheilzame
heilzamebekommernis
bekommernis
volkseigenschap. Haar verdienste
en levenslevensom de organische levensband, om levenswaarachtigheid en
haar neiging
neiging tot
toteenzijdigheid,
eenzijdigheid, waarwaarsynthese ; gevaar schuilt in haar
door
andere levensgewichtige
levensgewichtige waarden
waarden verdoezeld
verdoezeld of
of uitgeschauitgeschadoor andere
van het
het volle
volleleven
leven
keld worden.
worden. Rationalisme vervreemdt de mens van
en verdwaalt niet
niet zelden
zelden in
in een
eenwezenloze
wezenloze schijnwereld
schijnwereld; ;vitalisme
vitalisme
kluistert hem
hem vast aan
aan zijn
zijn troebele
troebele instincten
instincten en
enberooft
beroofthem
hem
kluistert
van zijn veiligste
licht van
van de
derede.
rede.Gemoed
Gemoed en
en
van
veiligste leiddraad
leiddraad : het licht
hartstocht zijn kostelijke
kostelijke scheppingsgaven
scheppingsgaven ;; zonder
zonder durf
durf en
entotale
totale
levensinzet
groots verwezenlijkt,
verwezenlijkt, maar
maar los
los van
van
levensinzet wordt
wordt zelden
zelden iets groots
de teugel der rede ontaardt drift
drift gemakkelijk
gemakkelijk in
in excessen.
excessen.
Duitse leven
leven vertoont
vertoont die
die gevaarlijke
gevaarlijke zucht
zuchtnaar
naar
Geheel
Geheel het
het Duitse
extremen en excessen.
extremen
excessen. Werd
Werd het
het Duitse
DuitseRijk
Rijkder
derMiddeleeuwen
Middeleeuwen
verscheurd door die
die romantische
romantische drang
drang
verbrokkeld en verscheurd
reeds niet verbrokkeld
naar
naar het
het Zuiden,
Zuiden, gevoed
gevoed door
door een
een eigenzinnig,
eigenzinnig, individualistisch
individualistisch
machtsinstinct
En wisselt
wisselt later
laterbandeloze
bandeloze vrijheidsdorst
vrijheidsdorst niet
niet
machtsinstinct ?? En
vaak af
af met
metslaafse
slaafseonderwerping,
onderwerping,sociale
socialeongebondenheid
ongebondenheid met
met
vaak
commandostijl ?? Dit
de tragiek
tragiek der
der Duitse
Duitse
Pruisische commandostijl
Dit schijnt wel de
natie,
zij om
om teteontsnappen
ontsnappen aan
aan haar
haarneiging
neigingtot
totbandeloosbandeloosnatie, dat zij
heid
ellende- alsalsgedreven
van al haar
haar ellende
gedreven
heid -welbewuste
welbewusteoorzaak
oorzaak van
door
instinct van
van zelfbehoud,
zelfbehoud, telkens
telkens weer
weerredding
reddingzoekt
zoekt in
in
door het instinct
een enkeling.
enkeling. Beleefden
Beleefden
blinde onderwerping aan de machtswil van een
dat volk
volk
niet hoe
hoe dergelijke
dergelijke cultus
cultus voor
voor een
een leiderstype
leiderstype gans
gans dat
we niet
En als
als de
de intellectueel,
intellectueel, die
diehet
hetredelijk
redelijkelement
element
verdwaasd heeft?
heeft ? En
te wegen
wegen tegen
tegeneen
een
vertegenwoordigt en
vertegenwoordigt
entot
tot zending
zending heeft
heeft op te
meer
bewogen massa,
massa, die roeping
roeping verraadt en zelf
zelf in
in
meer door
door drift bewogen
dienst gaat staan van
van de
de drift,
drift, dan
dan isishet
hetergste
ergstetetevrezen.
vrezen.

HET DIONYSISCHE DUITSLAND

1021

Diepe godsdienstigheid is meer de vrucht van een beleefd geloof
dan van hoge speculatie. Een aangeboren drang naar vergeesteli j king overbrugt gemakkelijk de afstand tussen stof en geest en
brengt de mens in direct contact met de transcendente wereld.
Omdat het gemoedsleven bij hem overheerst heeft de Germaan
meer aanleg voor innige vroomheid en mystieke bezieling dan
andere, meer tot verstandelijke bespiegeling geneigde volken. De
Germaanse mystiek is een kostelijke vrucht van een diep-religieuze
zin. Maar hier ook weer een donkere schaduwkant : een eenzijdige
subjectieve geloofsbeleving verwaarloost en misprijst al te licht
de objectieve geloofsregel. Hoe dikwijls raakte de Germaanse mystiek het randje der ketterij of verdoolde ze in Pantheïsme ? Van
de verwoestingen die een eenzijdige gevoelsgodsdienstigheid in
het religieuze leven kan aanrichten biedt Luther ons een typisch
voorbeeld, terwijl de latere Protestantse verwording bewijst dat
ware godsdienstzin zonder de steun van een objectieve geloofsregel
onmogelijk is.
Drang naar synthese, cosmische samenhang, monisme, levenseenheid, Geist des Ganzen, Gestalt, kenmerken de Duitse philosophie van Leibniz tot Heidegger. Dit is de inspiratiebron van die
machtige synthesen van Leibniz, Kant, Hegel en Nietzsche. Hierbij ontbreekt het de Duitse denker geenszins aan zin voor de
veelvuldigheid der verschijnselen noch voor de complexiteit van
het leven, noch voor de antithesen en antimonieën van het bestaan,
maar in plaats van te analyseren, uiteen te rafelen, te scheuren
en te breken, zoekt hij eenheidsgeest en tracht hij stof en geest,
natuur en leven samen te weven en ze tot één vorm te gieten. Als
bindmiddel vond Nicolaas van Cusa het principe van de « coincidentia oppositorum », Leibniz de monade, Hegel de eenheid der
tegendelen, anderen het polariteitsbeginsel, het dynamisch evenwicht of de spanningseenheid. « L'Allemand, schreef Taine, sent
et pénètre les ensembles, au lieu de causer, préciser, juger, de
couper comme on fait ici ». De Duitse vergeestelijking is minder
een synthese gebouwd door de rede dan wel een mystiek-ervarene
gevoelsharmonie, tegelijkertijd verstandelijk en zinnelijk. Maar
deze, op zichzelf lofwaardige drang om ter waarheid te streven
met gans zijn wezen, heeft menig Duits denker regelrecht naar
dwaling en Pantheïsme gevoerd.
Voor de Duitse kunst was de drang naar vergeestelijking een
stuwende en scheppende kracht bij uitstek. Van nature is de
Duitser expressionist ; hij bezielt de stof met geestelijke kracht
en de uitwendige vormen met innerlijk leven. In Barok en Romantiek viert de Duitse kunst dan ook haar hoogste triomfen en
beleeft ze haar gulden tijdperk. De poëtische, zielbeladene ruimte-
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schepping bereikt haar hoogtepunt in de ruisende en bruisende
vormen van de barokke bouwstijl, waarin het trillende leven gans
de bouwmassa doorstroomt en men zijn hevige polsslag nog aanvoelen kan tot in het geringste ornamentdetail. Maar de Duitse
scheppingsdrang heeft bij voorkeur uiting gezocht in de rythmische kunsten, in lyriek en muziek, want poësie leeft van gevoel
en fantasie en het innig gemoedsleven is haar inspiratiebron. Deze
kunsten zijn dan ook bizonder aangewezen om de diepste zieleroerselen en de subtielste nuancen van het troebele instinctsleven
tot uitdrukking te brengen. Geen volk ter wereld heeft, zoals het
Duitse, zijn ziel en zijn diepe wezen gestalte gegeven in lyrische
en musicale kunstwerken, en geen enkele natie kan, op het gebied
der toonkunst, evenwaardige kunstenaars in lijn zetten tegenover
geniale toondichters als Bach, Beethoven, Wagner. Maar barokke
geweld ontaardt gemakkelijk tot overdreven pathos en krachtpatserij, terwijl romantische fantasie, elke notie van maat en
evenwicht verliezend, zich te buiten gaat aan wansmakelijke misvorming. Menig Duitse kunstenaar vergeet al te licht « que le
colossal n'est pas le beau et que le bruit n'est pas la musique ».
Op het jonger gebied der wetenschap blijft de Duitse vorser
zelden staan bij het beperkte detailonderzoek. Waar de Fransman
bij voorkeur zijn aandacht toespitst op één probleen van een
streng-bepaald gebied, streeft de Duitser altijd weer naar synthese. De Franse onderzoeker analyseert, pluist en rafelt uit, om
tot een klaar en duidelijk inzicht te komen in een speciaal probleem ; de Duitse geleerde tracht de verworven kennis aanstonds
te organiseren tot een geheel en hij vindt geen rust vooraleer het
wetenschappelijk systeem volledig is opgebouwd. Hier verraadt
de Duitse geest dan ook weer zijn zin voor complexiteit, voor
innerlijke gebondenheid en Geist des Ganzen.
In de taalstructuur vinden we ten slotte dezelfde kenmerken
van het volk terug. De gecompliceerde gevoelsmens Luther legde
de basis van de Duitse taal in zijn beroemde Bijbelvertaling. Met
haar ingewikkelde syntaxis en haar duistere woordenvloed komt
ze de vreemdeling voor als een verstrikt en verknoopt kluwen, als
de geheimzinnig-bewogen stroom van het bloed. De Fransman
verwijt haar gebrek aan logiek en klaarheid. Bij de lezing van
een Duits schrijver krijgt men niet zelden de indruk dat hij bang
is van klaar en duidelijk te zijn. Komt dit misschien doordat hij
de onmacht beseft om met woorden, niet alleen zijn abstracte
ideeën maar daarbij nog gans de diepte van zijn vergeestelijkt
gevoelsleven uit te drukken ? Daartegenover maakt de Franse
taal met haar logische structuur, haar zachte en redelijke overgangen, haar eenvoud en klaarheid, bij ons de indruk van een
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rechte asfaltbaan, van een zeker gericht kanaal, van « un escalier
doux et rectiligne », zoals Taine ze zag.
*

Frankrijk en Duitsland, de denkende geest en het woelige hart
van Europa, bezitten beide een geweldige creatieve kracht en een
wondere vruchtbaarheid. Een schare roemrijke mannen en een
krans van onsterfelijke kunstwerken dankt de wereld aan hen.
Beide belichamen in hun kunst- en geestesleven de twee scherpste
antithesen, de twee gevaarlijkste antinomieën van de Westerse
beschaving. Maar daarom staan ze niet noodzakelijk vijandig
tegenover elkaar ; geest en hart kunnen vredevol samenwonen
in één mens en deze harmonie kan hem tot de hoogste levensadel
voeren. De geschiedenis leert dat de schoonste cultuurvruchten
gerijpt zijn op de stam waarin deze dichotomie overwonnen en de
tegenstellingen tot harmonieuze synthese vergroeid waren. Wat
waar is voor de enkeling geldt ook voor de volkeren, en een zo
innig mogelijke interpretatie van deze beide cultuuraarden zou
Europa aanzienlijk ten goede komen, daar ze elkaar op een merkwaardige wijze aanvullen.
Verstandelijkheid of vergeestelijking, raison of Geist, rationalisme of vitalisme, objectieve speculatie of subjectieve beleving,
analyse of synthese, realisme of idealisme, naturalisme of expressionisme, klassiek of romantiek, classicisme of barok, Cartesiaans
of Faustisch, Apollinisch of Dionysisch, al deze tegenstellingen
zijn ten slotte maar varianten, verschillende aspecten belichtend
van de eeuwige dichotomie, die van af het begin elke mens, elk
volk, elke cultuur en gans het wereldgebeuren beheerst heeft. En
elk geslacht spant zich telkens weer in, op haar manier, om die
kloof te overbruggen, om die tegenstelling te verzoenen, omdat
elk geslacht dit als een levenszaak aanvoelt. Want het wordt steeds
duidelijker dat alleen deze samengroei heil kan brengen aan de
diep-verscheurde mensheid en de verbrokkelde cultuur. Deze synthese moet nochtans eerst in de mens zelf volgroeid zijn vooraleer
zij haar vruchten naar buiten kan afwerpen ; dat is de betekenis
van de roep, de eeuwige lenteroep der geslachten om een nieuw,
om een integraal humanisme. Noch met rationele krachten alleen,
noch met uitsluitend irrationele middelen kan de mens het volle,
rijke leven opbouwen. Geest verstart en verstijft zonder hart en
gemoed ; levensdrift, élan vital wordt brutaal en verspilt zijn
kracht zonder de leiddraad der rede. Alleen de synthese van beide
krachten kan de nieuwe mens en het nieuw humanisme vormen
der komende geslachten.
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Wij in de Nederlanden,
historisch kruispunt van twee grote
Europese culturen
uiterst voordelig geplaatst om beider rijkdom te assimileren en beider geest te begrijpen, om hun hoekigheid af te ronden en hun eenzijdigheid op te lossen, wij hebben
als taak deze levens- en cultuursynthese voor het nieuwe Europa
te helpen smeden. Mochten wij er ook in slagen
onze geschiedenis getrouw
al hun diep-menselijke waarden innig te versmelten met de bovennatuurlijke krachten en waarden van ons
traditievaste Christendom, dan wordt dit wellicht de triomf van
een integraal christelijk-humanisme. Aan deze assimilatiekracht
en aan dit synthetisch vermogen danken wij trouwens in grote
mate onze nationale grootheid en roem. Werden een Ruusbroec,
een Erasmus, een Rubens, een Rembrandt en een Vondel in deze
school niet gevormd ? Daaruit moet nu nog redding komen voor
ons oude continent, want slechts een Europa, uit deze dubbele
synthese geboren, kan de lichtende geest en het kloppende hart
blijven van de beschaafde wereld.
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waarvan Retour de l' U.R.S.S. slechts een matig berouw te zien gaf.
De geweldige eerbied die André Gide in Franse literaire kringen
afdwingt, was niet te verwonderen. Het is bekend, hoe men daar
smaak heeft voor de meest radicale intellectuele experimenten,
ja zelfs voor hoogst roekeloze geestelijke avonturen ; dat is de
verdienste en het gevaar van een cultuur, die vóór alles aa n
geestelijke vrijheid gehecht is. Maar ditmaal betreft het een jury
bij wie morele waarden gewoonlijk meer gewicht in de schaal
leggen dan zuiver letterkundige, en die toch aan de werken van
Gide haar goedkeuring heeft gehecht door hem, om zo te zeggen,
in de internationale klasse te rangschikken. Een ernstig probleem
wordt hierdoor gesteld, en het is met de oplossing van dit probleem, dat ik me gaarne wil belasten. We zullen daarom de
gedachtengang van Gide aan een objectief en welwillend onderzoek onderwerpen, zonder nochtans af te zien van een oordeel
over zijn bijzondere instelling ten opzichte van de morele waarde n
van het christelijk humanisme. 1

.

I

Wat een onderneming de gedachten van Gide weer te geven r
Het staat gelijk met Proteus uit te beelden of een altijd vloeiende
bron in de holte van de hand vast te leggen. « Wie is Gide ? »
vraagt Paul Archambault aan het begin van zijn prachtig werk,
aan hem gewijd, en hij geeft antwoord op die vraag door in 350
dicht bedrukte bladzijden de tegenstrijdigheden van deze mens
te analyseren. « Een metaphysisch betoog », schrijft op zijn beurt
Jean Hytier, « bestaat uit een reeks waarheden. Dat van Gide
schijnt voornamelijk gevormd te zijn uit een reeks vragen. » En
in zijn Journal zegt Gide : « Mijn grootste wens is dat dit werk
een kruispunt van wegen zij, een samenkomst van problemen ».
Afgaande op het uiterlijk van een werk, waarvan elk deel als
een verhandeling over moraal schijnt te zijn opgebouwd, meent
men in tegenwoordigheid te zijn van een meester, die een bepaalde
leer onderwijst. Maar spoedig bemerkt men, dat ieder deel
geschreven schijnt als een tegenspraak op het vorige. Op het
religieuze mysticisme van de Cahiers d'André Walter geeft de
naturalistische vreugde-uitbarsting van Nourritures terrestres
(1897) antwoord. Maar Saul stelt daar onmiddellijk tegenover
1. Van de talrijke werken, reeds gewijd aan het werk en de persoon van André Gide,
werd voor de hierna volgende studie voornamelijk geput uit : Charles du BOSS : Dialogue
avec André Gide. Au sans Pareil, 1929 ; René SCHWOB : Le vraie drame d'André Gide.
Grasset, 1932 ; Leon P. GUINT : André Gide, sa vie et son oeuvre. Stock, 1932 ; Jean .
HYTIER : André Gide (Charlot, 1945) ; Paul ARCHAMBAULT : l'Humanité d'André Gide.
Blond et Gay, 1946. De beide laatste werken, dat van Hytier een kunstbeschouwing, dat van
Archambault een geestelijke beschouwing van de morele mens, zijn de meest volledige en
de belangrijkste.

.
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legt Gide uit aan R. P. Poucel
de uiteenzetting over deze ruïne
der ziel, dit verval der persoonlijkheid, dat het toegeven aan de
verlokkingen met zich mee brengt. Op l'Immoraliste (1902), dat
het geluk bezingt van het ik geheel overgeleverd aan het instinct,
geeft La Porte étroite (1909) het antwoord, waarin de heldhaftigheid naar voren komt, die gelegen is in de zelfverloochening.
Numquid et tu (1916) wordt gedragen door een mystisch beroep
op den God der Christenen, met wien Si le grain ne meurt (1921)
voor goed wordt afgerekend. Hierop volgen de enthousiaste bijvalsbetuigingen aan de communistische mystiek in de Nouvelles Nourritures, en de ernstige ontgoocheling ervan in Retour de l' U.R.S.S.
(1936) . Tenslotte wordt in Thésée (1946) de tol betaald aan conservatieve geloofsbegrippen.
Meent men een constant opgaande lijn in deze grillige beweeglijkheid gevonden te hebben ? Dan zou het moeten zijn het individualisme, de eis van een ongebonden vrijheid. Maar zie hier
hoe Gide zelf ons een antwoord geeft vanuit een esthetisch gezichtspunt : « De kunst is altijd het resultaat van zelftucht. De
kunst wordt geboren uit zelftucht, leeft van strijd, sterft van
vrijheid » (Evolution du Théá tre, 1904) . En vanuit een moreel
gezichtspunt : « Ik geloof hoe langer hoe meer, dat de vrijheidsidee een lokvogel is, dat de mens niets van betekenis tot stand
brengt zonder noodzaak, en dat zij, die in staat zijn deze vrijheid
in zichzelf te vinden, tot de zeldzamen behoren » (Journal,
p. 1084). 1
Afgaande op Nourritures en Corydon denkt men, dat de les
die Gide ons leren wil, het najagen is van zinnelijke genoegens.
Maar in de voorrede van de Lettres van Dupouey prijst hij de
heiligheid van de christelijke ziel, en in de voorrede geschreven
voor Vol de Nuit van Saint-Exupéry looft hij de ascetische discipline van de held. En welke zin vervolgens moet Nathaniel, de discipel uit Nourritures, geven aan een boek, waarvan de schrijver in
de slotzin hem de raad geeft het weg te werpen ? Hoe moet men
een werk verklaren, waarin de ironie zoals Jean Hytier duidelijk
aantoont zulk een grote plaats inneemt, dat dikwijls het tegendeel kan bedoeld zijn van hetgeen men schijnt te willen zeggen ?
Heeft de auteur tenslotte niet definitief iedere vaste lijn weggewist, wanneer hij schrijft : « Het enige gezichtspunt, van waaruit
men mijn werk juist kan beoordelen, is het esthetische « ?
1. Het « Journal » van GIDE, uitgegeven door de Bibliothèque de la Pleiade in 1939, met
het supplement (N. R. F. 1947) omvat het grootste en degelijkste deel van de werken van
Gide. Zijn romans, schetsen, gedichten zullen ongetwijfeld eens vergeten worden : zijn
« Journal » zal altijd een vooraanstaande plaats innemen in de bibliotheken, naast de
« Essais » van MONTAIGUE, de « Confessions » van Jean Jacques ROUSSEAU, de e Mémoires
d'Outre -tombe » van CHATEAUBRIAND, de « Cahiers » van du BARIE, het « Journal » van
Charles du BOS.
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Laten wij ons in ieder geval niet bedwelmen door deze wanklanken, en ons niet van de wijs brengen door deze betogingen.
Het zij voldoende te begrijpen, dat deze behoefte om de tegenstrijdigheden achtereenvolgens op te lossen en het evenwicht te
bewaren tussen tegengestelde moraliteit, een bepaalde geestesgesteldheid uitmaakt, een parti pris is. Het gaat erom door deze
« verbouwereerdheid » door deze « voortdurende dialectiek » een
« gevoelsverdieping ten opzichte van het bestaanssentiment te
bewerkstelligen » (de woorden zijn van Gide zelf) bijgevolg
te ontkomen aan de mogelijkheid van uitdroging en verdorring,
die ieder formalisme, moreel of religieus, iedere zelfvoldane
dogmatiek teweeg brengt aan de ziel, die door de geest verlaten
is. « Voor een groot aantal zielen, en naar ik meen de meest
geharde, is het geluk niet te vinden in gemak en rust, doch in
de vuurgloed » ziedaar het doorslaggevende principe.
Vurigheid, dat is volgens Gide het eerste vereiste voor het
geestelijk leven. Oprechtheid, algehele eerlijkheid jegens zichzelf,
of om een geliefde uitdrukking van den schrijver te bezigen
« authenticiteit », is eveneens een vereiste. « Zijn natuur terugvinden door de barsten van haar cultuur », is nog een van zijn
formuleringen. Ieder vinde het geheim van een zo sterk en hevig
mogelijk leven : dat is het principe. Hetzij mysticus, held of
zinnelijk wezen, het een of het ander, desnoods achtereenvolgens,
dat doet er weinig aan toe, wanneer hij maar geen levend-dode
is. Een ding is slechts nodig voor de mens, dat hij niet het merk
van een systeem van zedelijke levenswijze van buitenaf opgedrukt
krijgt, maar dat hij aan zichzelf ontsnappe om op de hoogste
toppen van zijn wezen de drietongige vlam van intelligentie, goede
wil en liefde te onderhouden, die zich vertoont als de innigste
uitdrukking van het schepsel.
II

Had Jean Hytier bijgevolg gelijk toen hij zei, dat de metaphysica van Gide slechts opgebouwd is uit een reeks vragen ? In
zeker opzicht is er een grond van waarheid in : er wordt een
absolutisme in bevestigd nl. het leven. Want zelfs wanneer de
auteur der Nourritures in vervoering de sensuele genoegens
bezingt, plaatst hij zich toch boven een grof zinnelijk leven en
zeker boven een geraffineerd dilettantisme. Vooral geen sympathie, Nathaniel, maar liefde. Liever een hartstochtelijk bestaan
dan lome rust. Het schijnt alsof die genoegens hem minder doel
dan middel zijn : het beoefenen van een vervoering die zich als
een vreugderegen over de diepere lagen van het geweten moet
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verspreiden. « Ieder dier is niets anders dan een bundel levensvreugde. Alles verlangt te zijn en al het zijnde verheugt zich
levensvreugde noemt ge vrucht, wanneer zij zich in sappigheid uit,
en uit ze zich in zang, dan noemt ge haar : vogel. »
Laat ons de philosophische naïviteit en het morele gevaar van
dit vertrouwen in de goedheid van het leven en van deze vergeestelijking van het instinct ter zijde stellen. Blijft toch, dat
de handelwijze van de mens verbonden is aan een absolutisme,
en dat hem een levensregel is gegeven voor het bereiken van
een gevoel van levensvolheid en om het eeuwige aan het tijdelijke
te verbinden. Het is voldoende dit eeuwige, deze levensvolheid,
dit absolutisme, God te noemen, opdat deze metaphysica tot
theologie worde. Gide heeft zijn eerste geschriften overtroffen,
en wat hij er ook zelf van gezegd heeft, het is niet de woordkunstenaar, de artist Gide, die de aandacht van het publiek,
verbreed en verdiept, op zich gevestigd heeft gehouden ; zelfs
niet uitsluitend de leraar in de moraal, doch de religieuze denker.
In geen ander profaan werk als dat van Gide, weerklinkt meer
de naam van God. Uit Le voyage d'Uriea (1893) : « Alles eindigt
in God, broeder » ; uit La Tentative amoureuse (1893) : « Ons
enig doel zij God » uit Paludes (1895) ; « Heer, Heer wat zijn
wij opgesloten » ; uit Les Nourritures Terrestres (1897) : « Verlang God niet ergens anders te vinden dan overal. » « God », heeft
Ménalque gezegd, « is hetgeen voor ons ligt. Alle vormen van
God zijn beminnelijk en alles is een vorm van God. » Is het nog
nodig te herinneren aan de kern van het religieuze probleem in
l'Immoraliste en La Porte étroite ? Wat het Journal betreft, het
onlangs verschenen Supplément niet uitgezonderd, komt hij
voortdurend terug op de naam en de tegenwoordigheid van God
niet alleen van de God der philosophen, maar ook van de God van
de Bijbel en het Evangelie met een stroom van gedachten en
vragen van theologische aard, zoals over de genade, de zonde, het
geloof en de werken : « Men begaat de zonde niet vrijwillig.
Bevrijd mij van de wroeging, Heer. » Dan komt hij nog in 1933
met : « Ik heb spoedig moeten toegeven, dat al hetgeen ik zocht,
tot voor kort nog in het communisme (echter tevergeefs, want
waar ik liefde hoopte te vinden, heb ik slechts theorie gevonden) ,
niets anders is dan hetgeen Christus ons instort. »
Het is een feit, dat Gide herhaaldelijk godslasteringen uit ; dat
hij onzacht rukt aan de ideeën uit zijn christelijke opvoeding,
hem bijgebracht door een gestadig en aandachtig lezen van de
Bijbel ; dat hij dit Nessus-gewaad dat hem brandt van zich wil
afwerpen ; het is zelfs best mogelijk, dat hij op latere leeftijd,
wanneer hij kennelijk de sereniteit volgens de leer van Goethe
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beoefent, erin geslaagd is zich van de metaphysische onrust en
de christelijke invloed los te maken ; — maar niettemin heeft hij
zijn gedachten steeds een religieus accent meegegeven. « Ik ben
een ongelovige », zal hij schrijven, « maar ik zal nooit een goddeloze genoemd kunnen worden. » En tenslotte is hetgeen hij op
geestelijk gebied voorstaat niet zozeer het atheïsme als wel de
ketterij. Ja, ik zie in Gide een soort aartsketter, die in een kruising
van het protestantse individualisme, het naturalistische optimisme
van Rousseau, het moderne rationalisme, het heldhaftige humanisme van Nietzsche en het sentimentele evangelisch karakter van
Dostojewski, een nieuwe uiting van de Christus-boodschap zoekt.
De geestelijke levensweg van Gide is overbekend. Allereerst
zijn godvruchtige jeugd in een protestants milieu, puriteins
getint, bij een vrome nauwgezette moeder en in de nabijheid van
een nicht, Emmanuèle, vol van een diepe nooit verslappende
devotie, die zijn geduldige, opmerkzame en lastige levenskameraad
zou worden. Vervolgens, tegen zijn twintigste jaar, de uitbarsting
van zinnelijkheid en weldra het opkomen van een ondeugd, die
het conflict tussen het vlees en de geest nog treffender maakt, de
botsing van het instinct tegen de wetten nog verscherpt. En
daarop de sprong naar de antipoden van de puriteinse moraal in
een mystiek naturalisme, als voorwendsel tot het redden van het
religieuze vuur, maar door een ethiek van aardse vreugde en het
opgetogen aanvaarden van het eigen ik. « En nu volgt mijn bede
(want het is nog een gebed) : o, God, ik barst uit deze te enge
moraal ; dat ik leve moge, ach, het volle leven, en geef mij dan
de kracht daartoe, ach, zonder voortdurend te denken dat ik mij
eraan bezondigen zal. »
Deze religie, waarin Gide gaat proberen zijn onrust in de
christelijke God tot rust te brengen, heeft een naam : pantheïsme.
En niet zozeer het klassieke pantheïsme van Spinoza, die het
volmaakte wezen van het goddelijke in het intellect zoekt, dan
wel het pantheïsme der Romantiek en van Nietzsche, die het legt
in het levensélan, in het instinct, in de eeuwige Eros. « Mijn
innerlijke aandoeningen openbaren zich aan mij als een religie.
Kunt ge dat begrijpen : iedere aandoening is als vergezeld van
een eeuwige tegenwoordigheid. Hoe, Nathaniel, ge bezit God en
ge waart er u niet van bewust... ? » Blijft de vraag, of door iedere
diepere impuls van het Ik foutief God te noemen, men de theologie
niet maakt tot een heiligschennende woordspeling. Naar mijn
mening heeft Gide in zijn jeugd zichzelf in alle oprechtheid om
de tuin geleid maar op rijpere leeftijd is hem dat klaar geworden
en heeft hij zijn vergissing ingezien. Over zijn katholieke vrienden
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hij heeft er vele
leest men in zijn Journal op de datum van
4 Juni 1931, deze beslissende bekentenis : « Wij aanbidden niet
dezelfde God. En de enige, waaraan ik kan geloven, ligt verspreid
in de natuur, en ik moet het toegeven, deze verdient niet meer
de naam van God. »
III
Zeker, men ziet wel hoe Gide werd gedreven tot deze Godsvoorstelling met zijn temperament van intens verlangend wezen
en met de strenge en strakke religieuze vorming, die hij had
ontvangen. Tot op zekere hoogte is zijn oeuvre een protest tegen
de puriteinse geest. De puriteinse geest karakteriseert zich op
tweeërlei wijze. Van de ene kant is het een formalisme, een normendienst, die de neiging vertoont de godsdienst te herleiden tot
een geheel van verbodsbepalingen in plaats van er vóór alles
een bron van geestelijke kracht in te zien ; van de andere kant
verdoezelt hij de hypocrisie die het kwaad zoekt in het schandaal
in plaats van in de zonde zelf. Door zich van een persoonlijke
en bovenzinnelijke God af te wenden, die beveelt en oordeelt, en
een God te aanbidden, immanent aan de natuur en van gelijke
extensie als het Ik, wierp Gide tegelijkertijd èn het formalisme
èn de hypocrisie omver : hij kon dwars door alles heen hartstochtelijk aanbidden en niets kon hem verhinderen om een volkomen oprechtheid aan de dag te leggen, een algehele en vreugdevolle aanvaarding van zijn natuur met al haar neigingen, met al
haar eigenaardigheden zelfs met haar ondeugden. Niet dat
het noodzakelijk is, zoals René Schwob dit beoogt, de wegen van
Gide's gedachtegang in de grond uit te leggen als een neiging en
behoefte om zijn instinct van homosexueel op morele gronden te
rechtvaardigen. Maar tenslotte is het juist, dat het slechte geweten
dat hij op dit punt heeft, hem plaagt en derhalve ertoe heeft
kunnen bijdragen hem tot die metaphysische oplossing te brengen,
die geschikt was om hem van zijn gewetenswroeging te bevrijden.
Zodoende ziet men wat er gezond en wat er verderfelijk was
in de reactie van Gide. Gezond is het verlangen om in alles de
geest van de letter te onderscheiden, het levende boven het formele te stellen, en de intimiteit der liefde boven de uiterlijke
eerbied voor de wet. Op het werkelijk religieuze plan plaatst Gide
zich op het hellend vlak van het mysticisme en bestrijdt het
moralisme ; hij stelt de openlijke betuiging van het geestelijke
boven de phariseese druk van regel en ritus. De werkelijk gelovige
zielen hebben dan ook bekend, dat zij bij hem de prikkel gevonden
hebben om zich meer in God te verdiepen. Anderen, niet religieus
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De Verrijzenis des Vlezes
door P. SCHOONENBERG S. J.

De katholiek van vandaag verbaast zich over de nadruk waarmee de
jonge Kerk, reeds van de apostolische tijden af, voor dit dogma gestreden
heeft. Omgekeerd zou een christen van toen zich kunnen verbazen over
de geringe aandacht die wij eraan besteden. Hij zou zich afvragen hoe
het Paasgeheim zo naar het christelijk onbewustzijn kon terugwijken, gelijk
Th. van Vught dit uitdrukt in zijn boek De Medeverrijzenis, en hoe daarmee
de jubel om het volledig herstel van den mens kon verstommen.
Toch is de verrijzenis des vlezes een geloofsartikel. Toch is zij de sluitsteen van ons verlossingsgeloof en de uitdrukking van Gods ernst bij het
herscheppen van den mens uit de zonde. De rede kan zonder het geloof
omtrent deze waarheid slechts gissen en twijfelen. Maar als zij zich voor
dit geheim van Gods macht en liefde buigt, ziet zij in het geloof eraan
weer een nieuw licht stralen over het wezen van God en mens.
De rede kan zonder het geloof slechts aarzelen omtrent de verrijzenis
des vlezes. Zij kan zeggen dat het tot het wezen onzer ziel behoort een
lichaam te doordringen. In de speculaties van Sint Thomas over het wezen
der dingen wordt dit ook naar voren gebracht, hoewel hij blijft vasthouden dat de natuur alleen de wedervereniging van ziel en lichaam na
den dood niet kan bewerken of zelfs eisen. Het moderne europese denken
heeft de beschouwing der serene essenties verwisseld voor de philosophie
der tragische existentie, en beschrijft de aardse verbintenis van ziel en
lichaam als een zijn ten dode. Waardoor des te duidelijker wordt hoe
tenslotte alleen Gods belofte ons omtrent dit heilsfeit de volle zekerheid
geeft, en alleen Gods woord ons ten volle doet weten wat in den mens is.
Ja, ook dit laatste. Zonder geloof en openbaring kennen wij zeker onszelf,
en kunnen wij zelfs een kennis van God hebben, zoals de Kerk zelve dit
leert. Maar de volle, concrete kennis van God en mens en van beider
samengaan gewordt ons slechts door Gods woord, ja meer nog : door Gods
daad in de Menswording van zijn Zoon. Pascal zegt het zo treffend juist :
« Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais
nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ ».
Zo is ons dan de verrijzenis des vlezes bekend gemaakt door het woord
en de daad van God, en beide zijn voor ons allereerst te vinden in de
H. Schrift. Daarin ligt de verrijzenis van het lichaam opgesloten in de
onsterfelijkheid : een onsterfelijkheid van de ziel alleen komt voor den
Jood niet ter sprake. Zo begrijpen wij Jezus' redenering tegen de Sadduceën, die joodse vertegenwoordigers van de griekse skepsis tegenover dit
geheim : « Wat de verrijzenis der doden betreft, hebt gij niet gelezen wat
God u gezegd heeft : Ik ben de God van Abraham, de God van Isadk, de
God van Jakob ? Hij is toch geen God van doden, maar van levenden »
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(Mt. 22,31 v) . De Meester toont hier slechts aan dat Gods verbond met
mensen, waardoor Hij hun God is, ook het onsterfelijk leven van die
mensen voor God insluit, terwijl bij de hoorders vanzelf deze onsterfelijkheid
ook voor het lichaam geldt.
Het dispuut met den grieksen geest omtrent dit dogma treedt reeds
in de H. Schrift vele malen naar voren, en wij danken er een der meest
grootse hoofdstukken van Sint Paulus aan, het 15e v an zijn eerste brief
aan de Korinthiërs. In dit hoofdstuk staat de leer omtrent onze verrijzenis
geconcentreerd rondom de daad Gods die is de opwekking van zijn Zoon.
De verrijzenis van Christus geldt voor Paulus als bewijs dat een opstanding
der doden mogelijk is, terwijl de verheerlijkte Christus bij zijn wederkomst
de oorzaak dier opstanding zijn zal doordat Hij den dood als laatste vijand
overwint. Behalve deze geloofsleer over de verrijzenis des vlezes vinden
wij in dit hoofdstuk nog een apologie van dit geheim, waarbij de vergelijking
voorkomt met het zaad dat sterft en onder een andere gedaante in de
plant herrijst. Wij danken aan de polemiek met den grieksen geest dat de
traditie de geloofsleer en de apologie van 1 Kor. 15 heeft voortgezet en
uitgebreid. Wij danken ook eraan dat de geloofsbelijdenissen en concilies
dit leerstuk met zoveel klemtoon uitdrukken en preciseren : alle vlees
zal verrijzen ; ons eigen vlees, niet een aetherische zelfstandigheid ; allen
zullen wij met eigen lichaam verrijzen.
Dit is de zekerheid die onze rede slechts kan ontvangen door zich in
geloof voor God te buigen. Maar in dit geloof gaat haar dan weer uit
dit mysterie een nieuw licht op over andere geheimen. Ons geloof is
duister, inderdaad, maar in versluiering geeft het toch samenhangen en
doorzichten tussen de mysteries onderling, zonder dat deze ook maar enigszins ophouden mysteries te blijven. Zo heeft het geheim der verrijzenis
des vlezes ons in concreto God en mens laten zien, en onze rede kan in het
geloof weer dit licht terugkaatsen om onze leer over God en mens te
verrijken.
Onze leer over God. God is een God der levenden, ook der lichamelijk
levenden. De mens is het meest Gode gelijkend, niet wanneer hij slechts
als gescheiden ziel bestaat, maar wanneer hij ziel en lichaam is. Gelijk
ook hèt Beeld van den onzichtbaren God, de Christus, pas door zijn
verrijzenis uit de doden als Zoon van God in kracht is gesteld (Rom. 1,4).
God beeldt zich dus uit in. de héle menselijke natuur, met ziel en lichaam,
en dit niet slechts in ons, zijn aangenomen kinderen, maar ook in zijn
Eengeborene, die zeggen kon : « Wie Mij ziet, ziet den Vader » ( Joh. 14,9) .
Dit leert ons ons begrip van God als geest niet te steriliseren of te vermageren, maar het te doorstralen met al dit licht uit het geheim der
verrijzenis des vlezes. « God is geest », Jezus zegt het zelf ( Joh. 4,24), maar
Hij toont ons tegelijk de inhoud van dit begrip wanneer Hij zelf « levendmakende geest » is door zijn verrijzenis (1 Kor. 15,45) .
Guardini wijst in De Heer (blz. 707) op de verhevenheid van Gods

geestelijkheid boven al het geschapene, onze ziel ingesloten, dat tegenover
Hem slechts « vlees » is ; maar juist deze verhevenheid brengt mee dat
Hij ook de volmaaktheid van al het geschapene, nu ons lichaam ingesloten,
op oneindig hogere wijze in zich bevat, en daardoor in geest èn vlees de
diepste geheimen van zijn inwendig leven kan openbaren. Gelijk de Kerst-
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te maken om bij de wederopstanding ten volle de heerlijkheid uit te
stralen welke het nu slechts ten dele bezit.
Aan het begin spraken wij over de weinige aandacht die de katholiek
van vandaag heeft voor het geloofsartikel van de verrijzenis des vlezes.
Is deze niet dubbel droevig tegenover het cynisme van den modernen
heiden ? Staan wij daardoor tegenover de hedendaagse onbeperkte lichaamscultuur niet met het minderwaardigheidsgevoel van « wij mogen dat nu
eenmaal niet », en soms zelfs met een heimelijke afgunst welke slechts
weinig minder onterend is dan het zich laten gaan ? De belijdenis echter
der verrijzenis en de bezinning daarop moeten ons fier maken op de
christelijke houding t.o.v. het lichaam, moeten ons ook op dit gebied doen
« roemen in het kruis van Christus » (Gal. 6,14) , omdat wij weten dat de
verheerlijking daarachter staat. En in de tucht waaraan wij daarom ons
lichaam onderwerpen, in onze houding en kleding, zal nu reeds iets doorstralen van wat de opstanding ten volle openbaart : de heerlijkheid der
kinderen Gods. Dit ideaal zal dan onze lichaamscultuur niet alleen maar
matigen, maar bovendien zal de beste waarborg om haar werkelijk cultuur
te doen zijn liggen in het geloof aan de verrijzenis des vlezes.
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door Dra J. D. W. STEENHUISEN
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Tsjaadájews
Filosofische Brief
Brief », die
Tsjaadájews opzienbarende
opzienbarende «Eerste
« Eerste Filosofische
aan de
de hand
hand deed
deed voor
voor de
deproblemen
problemen van
van de
deOost-Slavische
Oost-Slavische wereld
wereld in
inhaar
haar
geheel
iedere Russische
Russische mens
mens afzonderlijk.
afzonderlijk. De
De hoofdgedachte
hoofdgedachte van
van deze
deze
geheel en iedere
befaamde
was de
de volgende
volgende ::
befaamde brief was
en het
het Russische
Russischevolk
volkhebben
hebbenvoor
voordede
vooruitgang
beschaRusland en
vooruitgang
en en
de de
beschaving van de
de mensheid
mensheid nooit
nooitiets
ietsbetekend
betekendenenzullen
zullenditdit
doen,
zolang
ookook
nietniet
doen,
zolang
zij zich
zich niet
nietaan
aandedeMoederkerk
Moederkerkenenhet
het
gezag
van
Paus
te Rome
onderzij
gezag
van
de de
Paus
te Rome
onderwerpen.
werpen.
Tsjaadájews ideeën
en lagen
lagen tetever
verbuiten
buitendedegedachtengedachtenTsjaadájews
ideeën waren
waren te
te nieuw en
sfeer van de
de toenmalige
toenmalige intelligentsija
intelligentsija dan
dan dat
dat zij
zij daar
daarterstond
terstondveel
veelweerweerklank
badden kunnen
kunnen vinden.
meesten gevoelden
gevoelden zich
zich in
inhun
hunnationale
nationale
klank hadden
vinden. De meesten
er waren
waren maar
maar heel
heel weinige
weinigegeestverwanten,
geestverwanten, die
diebegrepen,
begrepen,
trots gekrenkt en er
wijsgeer met
met zijn
zijn zonderlinge
zonderlinge theorieën
theorieën opaan
opaan stuurde.
stuurde. Twee
Tweedingen
dingen
waar de wijsgeer
de auteur
auteur onmiddellijk
onmiddellijk bereikt met zijn
zijn artikel,
artikel, dat
dat de
depublicist
publicistHerzen
Herzen
had de
de nacht
nacht»» : zijn
zijn naam
naam was
was op
op
vergeleek met
vergeleek
met «een
« een schot
schot in
in het
het holst van de
aller
en... de
dealtijd
altijdwaakzame
waakzame censuur
censuur begon
begon hem
hem met
met haar
haar tederste
tederste
aller lippen en...
gendarmerie,graaf
graafBenckendorff,
Benckendorff,
zorgen te omringen.
omringen. De
De chef
chefvan
vandedegendarmerie,
zorgen
schreef aan
aan de
de gouverneur
gouverneur van Moskou
Moskou:: ««Het
onbegrijpelijk, hoe
hoeeen
een
schreef
Het isisonbegrijpelijk,
Rus zich kon
kon verlagen
verlagen zo iets
iets neer
neer te
te schrijven.
schrijven.»
Deschrijver
schrijver kon
kon onmogeonmoge» De
lijk bij
bij zijn
zijn volle
volleverstand
verstand geweest
geweest zijn
zijnenendaarom
daaromwerd
werddedegouverneur
gouverneur
lijk
kundig arts
arts aan
aan te
te stellen,
stellen, die
diededeheer
heerTsjaadájew
Tsjaadájewiedere
iedere
bevolen ««een
bevolen
een kundig
morgen moest
werd opdracht
opdracht gegeven,
gegeven, ««dat
de heer
heer
morgen
moest bezoeken»
bezoeken »en
en er
er werd
dat de
Tsjaadájew zich
aan de
de schadelijke
schadelijke invloed
invloed van
van de
de vochtige,
vochtige, koude
koude
Tsjaadájew
zich niet
niet aan
lucht van
van het
het huidige
huidige jaargetijde
jaargetijde mocht
alle
lucht
mocht blootstellen,
blootstellen, kortom,
kortom, dat
dat alle
maatregelen moesten
herstel van
van zijn
zijngeschokte
geschokte
maatregelen
moesten worden
worden genomen
genomen tot
tot herstel
gezondheid.» » Het
duurde meer
een jaar
jaar voor
voor deze
deze ««farce»
ook de
de
gezondheid.
Het duurde
meer dan
dan een
farce » ook
regering begon
Pjotr Jákowlewitsj
Jákowlewitsj eindelijk
eindelijk verlost
verlost werd
werd van
van
regering
begon te
te vervelen en Pjotr
de
aandacht, die doktoren
doktoren en
en politie
politie hem
hem schonken.
schonken.
Øe aandacht,
Het is
is een
eeninteressante
interessante opgave
opgave de
de figuur
figuur van
van deze
deze geleerde
geleerde eens
eens wat
wat
Het
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nader onder
nemen en aan
aan de
de hand
hand van
van de
degegevens,
gegevens, die
die zijn
zijri
nader
onder de
de loupe
loupe te
te nemen
gaan, hoe hij tot
totde
degedachte
gedachtekwam,
kwam,
levensbeschrijving
levensbeschrijvingons
onsoplevert,
oplevert,na
na te
te gaan,
dat alleen de
de bekering
bekering tot
tot het
hetRooms-Katholicisme
Rooms-Katholicisme het
het Russische
Russische volk
volk van
van
zijn geestelijke
geestelijke verstarring
verstarring kon
kon verlossen.
verlossen.
Pjotr
Tsjaadájew werd
werd in
in 1794 te
Pjotr Jákowlewitsj
Jákowlewitsj Tsjaadájew
te Moskou
Moskou geboren.
geboren. Zijn
Zijn
ouders
de Russische
Russische aristokratie
aristokratie en
en de
de jonge
jongeTsjaadájew
Tsjaadajew
ouders behoorden
behoorden tot
tot de
gewone opvoeding
opvoeding van
edelman in
in die
die tijd
tijd:
ontving
ontving de
de gewone
van een edelman
: huisonderwijs
anvanbuiteldsgor nastudielrna
van buitenlandse gouverneurs en daarna studie - in de letteren - aan
de Universiteit. De Moskouse Hogeschool stond in het begin van de 19
19e8 deUnivrst.DMokueHgschltndiebgva
eeuw op het
het toppunt
toppunt van
van haar
haar bloei
bloei ;; Professor
Professor Buhle
Buhleuit
uitBraunschweig
Braunschweiggaf
gaf
er
voor een
een enthousiast
enthousiast gehoor
gehoor zijn
zijn colleges
colleges over
over Schelling's
Schelling's « «Naturer voor
Naturphilosophie ».». Tsjaadájew,
medestudenten, liet zich
zich niet
niet
philosophie
Tsjaadájew, kritischer
kritischer dan
dan zijn medestudenten,
door
algemene geestdrift
geestdrift meeslepen
meeslepen en
werd dan
dan ook
ooknimmer
nimmer een
een
door de algemene
en hij werd
volgeling
Schelling. Voor
Voor hem
hem was
was het
hetSchellingianisme
Schellingianisme vooral
vooral daarom
daarom
volgeling van Schelling.
belangrijk, omdat hij in
in de
de vormingsjaren
vormingsjaren een
een wijsgerig
wijsgerigstelsel
stelselleerde
leerdekennen,
kennen,
dat definitief
definitief brak
brak met
met het
het19e
1geeeuwse
eeuwsematerialisme.
materialisme. Zo
Zomaakte
maaktededeonveronverschilligheid
opzichte van religie en kerk,
kerk, die
die hem
hem zoals
zoalsde
demeesten
meestenvan
van
schilligheid ten
ten opzichte
zijn
wufte standgenoten
standgenoten aankleefde,
aankleefde, plaats
plaats voor
voor een
eengrote
grotegodsdienstige
godsdienstige
zijn wufte
belangstelling,
alpha en omega
omega van
van zijn
zijn leven
leven zou
zouworden.
worden.
belangstelling,die
die later
later het
het alpha
Een ander belangrijke
geleerde was
was toen aan de
an Moskou
belangrijke geleerde
de Universiteit
Universiteit vvan
Moskou
verbonden, Schloezer,
leerling van
vandedeberoemde
beroemdeWiirzburger
Würzburgerprofessor
professor
verbonden,
Schloezer, de
de leerling
Joseph
Joseph von
von Goerres
Goerres \1, die
die met
met zoveel
zoveel talent
talentdedeKatholieke
Katholiekefilosofie
filosofie
verdedigde. Waarschijnlijk
eerst belangstelling
belangstellingop
opvoor
voor
verdedigde.
Waarschijnlijk wekte
wekte Schloezer het eerst
het
Katholicisme bij
de latere
latere schrijver
schrijver van
van de
de roemruchte
roemruchte brief
brief in
in de
de
het Katholicisme
bij de
« Teleskoop ».
Na de
de beëindiging
beëindiging van
van zijn
zijn studie
studie nam
nam Tsjaadájew
Tsjaadájew dienst
dienst bij
bij het
hetgardegarderampjaar 1812 en
en hij
hij moest
moest
regiment
regiment Semjónowskij.
Semjónowskij.Dit
Dit geschiedde
geschiedde in
in het rampjaar
trok hij
hij met
met de
de
de gehele
meemaken.In
In 1814 trok
de
gehele campagne
campagne tegen
tegen Napoleon
Napoleon meemaken.
de aanschouwing
aanschouwing van
van
triomferende
triomferende geallieerde
geallieerdelegers
legers Parijs
Parijs binnen.
binnen. Door de
de
betrekkelijk goede
politieke en sociale
sociale toestanden
toestanden in
in het
hetWesten
Westengingen
gingen
de betrekkelijk
goede politieke
vele Russen
Russen de ogen
ogen open
open voor
voor de
de ellende
ellende in
ineigen
eigenland.
land. Een
Eenhunner
hunner 22
vele
schreef
keerde naar
naar Rusland
Rusland terug
terug vol
vol verlangen
verlangen mij
mij nuttig
nuttigtete
schreef later:
later : ««Ik
Ik keerde
de laatste
laatste veldtocht
veldtocht tegen
tegen
maken voor
mijn medeburgers
medeburgers; ;dat
na de
maken
voor mijn
dat was
was na
Met de
de troepen,
troepen, die
dienaar
naarhuis
huisterugkwamen,
terugkwamen,
Napoleon in Frankrijk...
Frankrijk ... Met
Napoleon
waren
enige liberale
liberale ideeën
ideeën de grens
grens over
over gekomen
gekomen:: een
een nieuwe
nieuwe era
era
waren ook
ook enige
Alomwerden
werdengeheime
geheimegenootgenootscheen
voor Rusland
Rusland te
te zullen
zullenopgaan.
opgaan.»
scheen voor
» Alom
schappen'
opgericht, die ten doel
doel hadden
hadden de
deliberale
liberale gedachte
gedachte teteverspreiden
verspreiden
schappen opgericht,
Hetstelsel
stelselvan
vanlijfeigenschap
lijfeigenschap was
was de
devurige
vurige
en
het volk
volk teteverheffen.
verheffen. Het
en het
oog en
envele
velevooruitstrevende
vooruitstrevendegrootgroothervormers natuurlijk
hervormers
natuurlijk een
een doorn
doorn in
in het oog
Toergénew,
grondbezitters, onder
N. I.1.Toergénew,
grondbezitters,
onderwie
wie Tsjaadájews
Tsjaadájews intieme
intieme vriend
vriend N.
schonken
eigen beweging
beweging hun
hun boeren
boeren de
de vrijheid.
vrijheid. Lang
Lang zou
zou de
dewerkwerkschonken uit
uit eigen
duren;; in
in 1825
1825overleed
overleedtsaar
tsaarAlexander
Alexander II
zaamheid van deze idealisten niet duren
en toen diens
diens opvolger,
opvolger, Nicolaas
Nicolaas I,I, weigerde
weigerde een
een constitutie
constitutie tetegeven,
geven,kwam
kwam
het tot
tot een
een opstand,
opstand, die
die in
inde
deRussische
Russischegeschiedenis
geschiedenis bekend
bekend staat
staat als
als het
het
onlusten waren
waren spoedig
spoedigbedwongen,
bedwongen,maar
maarde
denieuwe
nieuwe
3 De onlusten
Dekabristen-oproer 3.
keizer had
had een
een heilige
heilige schrik
schrik gekregen
gekregen voor
voor liberale
liberale nieuwigheden
nieuwigheden en er
er
keizer
.

1.
2.
3.
3.

Schrijver
van a«Glaube
(1808), acDie
Die Christliche
ChrIstIIche Mystik
Mystlk,.» (1836-1842).
(1838-1842).
Glaube und Wissen
Schrijver van
Wissen~» (1806),
Toergênew «La
Russle et
les Russes,
Russes, ,.» I,
p. 11.
11.
a La Ruasie
et les
I, p.
N. Toergénew
plaats had.
Decembermannen,
oproer in
In December
December plaats
Decembermannen,daar
daar het
het oproer
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brak
tijd aan
aan van
van de
de felste
felste reactie
reactie van
van de
de kant
kantvan
vandederegering
regering en
en
brak een
een tijd
wanhoop en
en verslagenheid
verslagenheid in
in het
hetkamp
kampder
dervooruitstrevenden.
vooruitstrevenden.
van wanhoop
Tsjaadájews
houding in deze
deze bewogen
bewogen jaren
jaren isisbelangrijk
belangrijkvoor
vooreen
eenieder,
ieder,
Tsjaadájews houding
wilverwerven.
verwerven.Zoals
Zoalszijn
zijnbelangrijkste
belangrijkste
die
een inzicht
inzicht ininzijn
zijnkarakter
karakterwil
die een
biograaf,
Fransman Charles
Charles Quénet,
Quénet, mededeelt
hij in
innauwe
nauwe
biograaf, de
de Fransman
mededeelt stond
stond hij
relaties tot
de leiders
leiders vvan
de oppositie
oppositie tegen
tegen de
de regering.
regering. Toch
Toch scheidde
scheidde
relaties
tot al de
an de
een
diepe kloof
kloof de
deverstandelijke
verstandelijke filosoof
filosoof van
van de
denaïeve
naïeveidealisten
idealistender
der
een diepe
twintiger
jaren. ««Toergénew
een apostel,
apostel, Tsjaadájew
Tsjaadäjeween
eenverstandsverstandstwintiger jaren.
Toergénew was een
mens,
uitstekend alle
zaak ziet.
ziet. Maar
Maar hij
hij ziet
ziettetescherp
scherp
mens, die
die uitstekend
alle kanten
kanten van
van de
de zaak
om ook
ook niet
niet de
de zwakke
zwakke plekken
plekken op
op te
te merken
merken in
in de
deideeën,
ideeën, die
die
en te goed
goed om
Ook kende
kende hij
hij niet
nietde
despontane
spontaneedelmoedigedelmoedigvrienden voorstonden.
voorstonden.»
zijn vrienden
» 11 Ook
heid der
der Decembermannen.
Decembermannen. Tot
een der
dergeheime
geheimegenootschappen
genootschappen heeft
heeft
heid
Tot een
hij
nooit behoord.
behoord. Hoewel
Hoewel overtuigd
overtuigd abolitionist
abolitionist bracht
bracht hij, waar
waar het
het ging
ging
hij nooit
om
de belangen
belangen van
van zijn
zijn eigen
eigen moezjïks,
moezjîks, nooit
nooit zijn
zijn idealen
idealen ininpraktijk.
praktijk.
om de
Veeleer
uiterste, daar
daar hij
hij alleen
alleen door
door de
deinkomsten
inkomsten
Veeleer vergde
vergde hij
hij van
van hen het uiterste,
van zijn
van
zijn landerijen
landerijen in
in staat
staat was
was enigszins
enigszins de
de onkosten
onkosten tetedekken,
dekken, die
die
meebracht.
bracht.
zijn
weelderige levenswijze
levenswijze met
met zich
zich mee
zijn weelderige
Hij
verkeerde in de
de hoogste
hoogste kringen
kringen en
en bracht
bracht het
het grootste
grootste deel
deelvan
van
Hij verkeerde
zijn
tijd door
door inindedePetersburgse
Petersburgse en
enMoskouse
Moskouse salons,
salons, waar
waar men
men een
een
zijn tijd
beetje bang was voor
voor zijn
zijn zwijgzaamheid
zwijgzaamheid en wat
wat verachtelijk
verachtelijk lachje.
lachje. Maar
Maar
beetje
zedeloze saletjonkers
saletjonkers en
wufte dames
dames ondanks
ondanks
tegelijk bewonderden
bewonderden de
tegelijk
de zedeloze
en wufte
beau Tchadayeff
Tchadayeff »,
», zoals
zoals hij
zichzelf zijn onberispelijk
onberispelijk zedelijk
zedelijk leven.
leven. ««Le
zichzelf
Le beau
werd bijgenaamd om zijn knap uiterlijk en tot in de finesses verzorgdewerdbijgnamozkpuiterljnodfsverzg
kleding,
het mondaine
mondaine milieu,
milieu, waarvan
waarvan hij
hij zich
zich niet
niet
kleding, paste
paste eigenlijk
eigenlijk niet
niet in het
k
los kon
kon maken.
maken. Achter
Achter zijn
zijn wereldse
wereldse allures
allures verborg
verborg hij
hij een
eenziekelij
ziekelijk
los
gevoelige ziel,
diep gebukt
gebukt ging
ging onder
onder het
het besef
besefvan
vaneigen
eigenzondigheid.
zondigheid.
gevoelige
ziel, die diep
devorige
vorigeeeuw
eeuwalgemeen
algemeenverbreide
verbreide mystieke
mystieke
in de
deeerste
eerstedecennia
decennia van
vande
De in
indruk:: de
de mens
mensmoet
moetzonder
zonder
leer
]ung-Stilling maakte
grote indruk
leer van Jung-Stilling
maakte op
op hem grote
verzoening van
de erfzonde,
erfzonde, die
die op
op hem
hemdrukt.
drukt.
rusten werken
rusten
werken aan
aan de
de verzoening
van de
Anders
tot de
delaatste
laatsteobool
oboolmoeten
moetenbetalen
betalen».».
Anders zal
zal hij ««alles
alles tot
Deze
gespletenheid in
wezen, de
de drang
drang te
te leven
leven volgens
volgens de
dewaarwaarDeze gespletenheid
in zijn
zijn wezen,
heden, die
die zijn scherp
heden,
scherp verstand
verstand hem
hem duidelijk
duidelijk voor
voor ogen
ogen stelde
stelde en
en daardaarook maar
maar iets van
van zijn
zijnpersoonlijk
persoonlijk comfort
comfort
tegenover zijn
onvermogen om
tegenover
zijn onvermogen
om ook
op te
te offeren
offeren voor
voor de
de verwezenlijking
verwezenlijking van
van zijn
zijn ideeën,
ideeën, verwekte
verwekte in
in hem
hemeen
een
In 1824
1824
voortdurende onrust,
zijn geestelijk
geestelijk evenwicht
evenwicht ontnam.
ontnam. In
voortdurende
onrust,die
die hem
hem zijn
hem voor
voor de
de tweede
tweede maal
maal in
in het
het buitenland,
buitenland, nu
nu tot
tot herstel
herstel van
van
zien we hem
zien
was buitengewoon
buitengewoon gunstig
gunstig voor
voor een
een reis
reis
zijn
geschokte zenuwen.
zenuwen. De tijd
tijd was
zijn geschokte
door
Europa: : in Parijs
Parijs beleefde
beleefde de
deKatholieke
Katholiekewijsgerige
wijsgerigeschool
schoolhaar
haar
door Europa
bloeitijd, in
Duitsland de
de filosofie
filosofie van
van Schelling
Schelling en
en Fichte.
Fichte. Het
Hetcontac
contactt
bloeitijd,
in Duitsland
met
vele vooraanstaande
vooraanstaande geleerden
enge blik
blik van
van
met vele
geleerdenverruimde
verruimdededenog
nog wat
wat enge
de Engelse
EngelseMethodistenzendeling
Methodistenzendeling,f
de Russische wijsgeer.
wijsgeer. De
De gesprekken
gesprekken met
met de
Charles Cook, over de oorzaken van de morele bloei van Engeland, dedenCharlesok,vdzaen morlbivanEged,
in hem
hem belangstelling
belangstelling voor de
de sociale
sociale zijde
zijdevan
vanhet
hetChristendom
Christendomontstaan
ontstaan;
meer en
meer hield
hield de vraag
vraag hem
hem bezig
bezig hoe
hoe het
het Westen
Westen zulk
zulkeen
eenbetrekbetrekmeer
en meer
kelijk hoge graad
graad van
van zedelijke
zedelijke volmaaktheid
volmaaktheid had
had kunnen
kunnen bereiken,
bereiken, terwijl
terwijl
in Rusland
Rusland niets
niets dan
dan geestelijk
geestelijk verval
zien. En toch
toch zijn
zijn de
de Russen
Russen
verval was
was te
te zien.
de West-Europeanen.
West-Europeanen. Zo
Zo kwam
kwam het
hetvermoeden
vermoeden
evengoed
Christenen als
evengoed Christenen
als de
.

.

.

.

1.
(L' Abbé) Charles
Charles Quénet,
Quénet, ««Tcbaadaev
lesLettres
LettresPhilosophiques
Philosophiques 2.
~ Paris,
P,aris, 1931.
1931.
1. (L'Abbé)
Tchaadaev et
et les
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in hem op, dat er met het Russisch Christendom iets niet in de haak
moest zijn.
Niet alleen religieuze en sociale motieven brachten Tsjaadájew dichter
bij de Westerse Kerk. Zijn bewondering voor de gewijde kunst sprak hier
ook een woordje mee. De heerlijke basilieken en oude kloosters van Italië,
de Gothische kathedralen in de Rijnvlakte, die hem deden zwijmelen in
romantische vervoering, vooral 's nachts « wanneer de maansikkel, reeds
in nevelen gehuld, boven deze reuzen zweefde », wekten in hem als vanzelf
een grote verering voor de Kerk, die deze verheven kunst inspireerde.
De terugkeer in 1826 naar Rusland bracht hem de ene deceptie
na de andere. Bijna alle oude liberale vrienden waren na het Decemberoproer hetzij geëxecuteerd, hetzij verbannen. Tsjaadájew zelf stond onder
verdenking van medeplichtigheid. Zijn reactie hierop was karakteristiek :
hij verloochende zijn vroegere strijdmakkers en verklaarde « niets te weten
van hun domme, misdadige plannen ». Maar hij voelde zich nu heel
eenz aam. Het oppervlakkige leven in de uitg aa nde wereld stond hem tegen.
De fat werd heremiet : vier jaar trok hij zich in de stilte van zijn studeerkamer terug en in deze periode werden de « Lettres philosophiques » 1
geboren.
Uit beduchtheid voor de strenge censuur goot Tsjaadájew zijn gedachten
bij 'voorkeur in de vorm, die de minste gevaren opleverde, die van brieven,
welke in het geheim onder zijn aanhangers konden circuleren. Deze methode
had nogal wat bezwaren : vele van zijn werken zijn weggeraakt of
door de talloze met de hand geschreven copieën verminkt tot ons
gekomen ; vaak is de chronologische volgorde niet meer met zekerheid
vast te stellen.
Ook de groepering der brieven naar hun logische samenhang b aa rt dikwijls
moeilijkheden. Afgezien van het feit dat niet alle geschriften bewaard zijn
gebleven, moeten we ook rekening houden met de omst an digheid, dat
Tsjaadájews brieven vaak antwoorden waren op bepaalde door zijn leerlingen gestelde vragen. Zo werden sommige kwesties overvloedig belicht,
terwijl andere slechts even zijn aangestipt. Een treffend voorbeeld van de
willekeurige wijze, waarop zijn brieven soms tot stand kwamen, geeft ons
de geschiedenis van het ontstaan van de zgn. « Lettre première », die qua
inhoud zeker niet de eerste was, wel echter vóór al zijn andere schrifturen
in druk verscheen : tijdens zijn vrijwillige ballingschap op een zijner bezittingen schepte Tsjaadájew er behagen in verschillende godsdienstige problemen te bespreken met Jekaterina Dmitrijewna Pánowa, die een naburig
landgoed bewoonde. De filosoof was zeer lichtgeraakt en prikkelbaar en
het schijnt, dat er al spoedig verwijdering tussen beide ontstond. In een
brief maakte Jekaterina Pánowa haar leermeester bittere verwijten, omdat
hij haar eerst in de Katholieke gedachtenwereld had binnengeleid, maar
haar daarna aan haar lot had overgelaten. Tsjaadájew greep terstond naar
de pen om de twist bij te leggen ; de inhoud van zijn schrijven beviel hem
niet, telkens herzag hij de tekst ervan en tenslotte dijde de brief uit tot
een godsdienstig traktaat, dat de arme Madame Pánowa eerst onder de
1. Tsjaadåjew schreef naar de mode van zijn tijd al zijn brieven in de Franse taal.
De in de « Teleskoop » gepubliceerde brief was de enige, die nog tijdens zijn leven in
het Russisch vertaald werd.
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ogen kwam, toen het in de « Teleskoop » gepubliceerd werd. Het duurde
lang, voor iemand de zware taak op zich nam Tsjaadájews brieven voor
de drukker klaar te maken. Jaren na zijn dood zag eindelijk in het buitenland een tamelijk volledige uitgave zijner werken het licht, verzorgd door
zijn trouwe vriend en leerling, de convertiet P. Gagárin S. J.
De filosofie der geschiedenis was vóór Tsjaadájew in Rusland een
onbeoefende tak van wetenschap. Hij was er de eerste, die grondig de
oorzaken naspeurde van « het bittere lot », dat op het Tsarenrijk drukte.
Zijn theorie, dat de Russische Kerk zich met Rome moet herenigen of
anders tot geestelijke ondergang gedoemd is, was niet een op zich zelfstaande, onbewezen bewering, maar de slotconclusie uit het wijsgerig
systeem, dat hij had opgebouwd. 2
Eén gedachte ligt daarin aan alle andere ten grondslag : de wereld
bestaat en dat bestaan is niet zinloos, want het heeft een doel, de vestiging
van het Koninkrijk Gods op aarde. Hoe moet dit ideaal verwezenlijkt
worden ? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst nagaan, hoe
Tsjaadájews wereld is ingericht. Hij maakt een scherp onderscheid tussen
wat hij noemt de « monde physique » (het stoffelijke) en de « monde
moral » (de wereld van het onstoffelijke) . Beide « werelden » worden
bestuurd door parallel-lopende wetten. Gelijk de « monde physique » alleen
in beweging kan komen door de werking, de eerste stoot van een buiten
de materie zelf bestaande kracht die niet nader gepreciseerd wordt
zo kan ook in de « monde moral » de geest alleen actief worden door invloed
van buitenaf, d.i. door de wil van God. En zoals al het stoffelijke één
geheel vormt, zo moet ook alles wat de wereld van de geest uitmaakt, als
een eenheid beschouwd worden. In de schoot van de éne materie spelen
zich alle phainomena van de « monde physique » af, in die van de
« monde moral » de verschijnselen op geestelijk gebied, die de som uitmaken van alle ideeën, welke in het geheugen der mensheid leven. Want
de idee moet enige generaties doorlopen om tot erfgoed van het mensdom
te worden en ze komt alleen bij overlevering tot ons. Maar de eerste bron
van alle ons overgeleverde gedachten is God. Wij moeten nu onderzoeken
hoe de gang van deze « tradities » door de geschiedenis geweest is. Volgens
Tsjaadájew schonk God Zijn eerste mededelingen aan het Joodse volk,
waar enkele bevoorrechte mensen ze -bewaarden. Later nam het Christendom de « brandende toorts » van Israël over.
Welke autoriteit moet nu eigenlijk uitmaken, waarom deze eeuwige waarheden juist bij het Jodendom, later bij het Christendom gedeponeerd
werden ? Voor Tsjaadájew was deze autoriteit de geschiedenis-filosofie,
maar slechts indien zij voor haar taak berekend is. Naar Pascals woord
is er « in de oogen van de Almachtige geen opvolging of verscheidenheid :
het menschdom in zijn geheel beschouwd, vanaf de schepping, is als één
groot organisme, waarvan ieder schepsel een atoompje uitmaakt. » 3 Zo is
ook het onderwerp van de geschiedenis altijd hetzelfde. Eens zal de kring
1. a Oeuvres choisies de Pierre Tchadaieff publiées pour la première fois par le P. Gagarin, s
Paris-Leipzig, Franck, . 1862.
2. Bij onze uiteenzetting vain Tsjaadåjews stelsel volgden wij vooral Charles Quénet, op.
citato en het opstel over Tjaadåjew van N. O. Lerner in de a Geschiedenis van de Russische
Literatuur van de 19e eeuw » dl. II (Moskou ; i.h. Russisch).
3. bij C. Serrurier, a De Pensées van Pascal », Sijthoff 1919.

PJOTR JAKOWLEWITSJ TSJAADAJEW

1045

zich sluiten. Is eenmaal de vaste regel gevonden, die op de historie van
toepassing is, d an zal deze alle feiten verklaren. Welke is deze regel,
deze wet ? Die kunnen wij vinden, als wij het wezen van de menselijke
ziel onderzoeken. Deze heeft twee kanten de ene is geheel op de mens
zelf, waarin zij leeft, gericht, de andere geeft het gevoel van verbondenheid
met verwanten, vaderland en maatschappij. Het is het levensdoel van iedere
mens dit dualisme op te heffen, zijn persoonlijk zijn te vermorzelen en
daarvoor in de pl aa ts te stellen een volkomen en onpersoonlijk zijn. Met
dit streven moet de taak van de historicus corresponderen : niet de losse
feiten zijn voorwerp van onderzoek, maar de sociale idee, die zij vertegenwoordigen. En deze idee is, dat God de wereld bestuurt door zijn voorzienigheid en de oorzaak is van alle vooruitgang, waarbij men dan onder
vooruitgang alleen geestelijke winst dient te verstaan. De hele geschiedenis
moet dus worden gekenmerkt door een eenheid, die geen andere kan zijn
dan een religieuze.
Passen we de zojuist gevonden wet toe op de werkelijkheid, dan zien we,
dat slechts het Christendom onafgebroken vooruitgang geeft. Tijdens de
Middeleeuwen was Europa één volk, « le peuple chrétien ». De Hervorming
verbrak de eenheid van gedachten, maar de grondslag is nog dezelfde,
Europa is nog « de christenheid par excellence ». Dat de invloed van het
Christendom op de maatschappij, op de ontwikkeling van de menselijke
geest en op de moderne beschaving niet meer voldoende gewaardeerd wordt
is ook te wijten aan het Protestantisme, dat de gespletenheid van het
paganisme en het isolement der zielen opnieuw heeft veroorzaakt, en ons
de verheven idee van de algemeenheid heeft ontnomen.
Eenheid en algemeenheid zijn de grondvesten, waarop de ideale godsdienst
moet steunen. Maar er is nog een derde voorwaarde, waaraan de religie
moet voldoen : haar karakter moet sociaal zijn. Er is slechts één Kerk,
die al deze drie kenmerken vertoont : dat is de éne, algemene Kerk van
Rome, welke in het primaat van de Paus « het zichtbaar teken van eenheid » draagt en die tot nu toe het centrum van de Christenheid is
gebleven.
Hoe staat het met Rusland ? Tsjaadájew klaagt over de volkomen zinloosheid v an het nationale leven. Het is « het niets » :
« Beschouwt eens al de eeuwen van ons bestaan, al het land, dat wij
ons eigendom noemen... niet één herinnering zult ge vinden, die u aangenaam
aandoet, niet één gedenkteken, dat getuigenis zou kunnen afleggen van
ons verleden... wij leven alleen in het heden zonder verleden of toekomst...
Wij behoren tot geen enkele van de grote volkeren-families, wij behoren
noch tot het Oosten, noch tot het Westen. Alleen staande in de wereld
hebben wij haar nooit iets geschonken. Vanaf het begin van ons volksbestaan hebben wij nooit ook maar het geringste verricht voor het algemeen
welzijn der mensheid, niet één vruchtbare gedachte is uit de dorre bodem

van ons vaderland gesproten, niet één waarheid is uit ons midden voortgekomen... Dit alles komt, omdat wij nooit hand aan hand zijn gegaan
met de andere volkeren. » 1
Waarom is de situatie in het Westen zo heel anders ? Iedere cultuur
1. Tsjaadijew, Lettre Première.
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heeft een leidende gedachte nodig, die de verbindende schakel vormt tussen
al haar uitingen. Die idee vonden de Westerse landen in het RoomsKatholicisme. Ondanks politieke veten, godsdienst-twisten, ketterijen en
schisma's vormt het Westen een culturele eenheid, die stoelt op een gemeenschappelijk Katholiek verleden. Gezamenlijke expedities in tijden, dat het
Christendom bedreigd werd of Christelijke belangen in het gedrang kwamen
— men denke maar aan de Kruistochten hielden de herinnering aan het
gemeenschappelijk vaderland, waaruit allen stamden, levendig. Het gevoel
van hechte saamhorigheid, dat tussen de volkeren, die de Katholieke leer
aanhingen of eens aangehangen hadden, bestond, wekte Tsjaadájews warme
bewondering :
« Herinnert U, dat zij (de West-Europeanen) in de loop van vijftien
eeuwen één taal gebruikten bij hun omgang met God, dat zij één geestelijke
macht vormden, één geloof beleden. Bedenkt, dat zij gedurende vijftien
eeuwen ieder jaar, op één en dezelfde dag, op één en hetzelfde uur, met
dezelfde woorden hun stem verhieven tot het Opperwezen, en Zijn naam
verheerlijkten om de `verhevenste van Zijn weldaden. Welk een goddelijke
harmonie ! ... Ondanks alle gebreken, onvolmaaktheden en zonden, die de
Europese wereld in haar tegenwoordige vorm aankleven, kan men toch
niet ontkennen, dat in haar het Koninkrijk Gods in zekere mate verwezenlijkt is. »
Rusland stond buiten deze gemeenschap. Het was gekerstend vanuit
Byzantium door de Slaven-Apostelen Kyrillos en Methodios en het voer
gedurende het grootste deel van de Middeleeuwen mee in het kielzog van
de Patriarch van Constantinopel, die weigerde zich aan het gezag van
de Paus te onderwerpen. Toen de Tartaren in de dertiende eeuw het land
binnenvielen, was er in West-Europa dan ook geen geestelijke of wereldlijke
macht te vinden, die de betweters in Kijew en Wladïmir te hulp wilde
komen in hun worsteling tegen de Mohammedaanse Chans. Twee eeuwen
lang was Rusland van de Westerse beschaving afgesloten. In 1453 viel
Constantinopel de Turken in handen. Maar het Russisch chauvinisme duldde
ook nu geen aansluiting bij het Westen. Vol trots riep de Metropoliet van
Moskou zich uit tot opvolger van de Patriarch, Moskou werd tot het
« derde Rome » verheven 1. In werkelijkheid brak toen een tijdperk van
de grootste afzondering en geestelijke stagnatie aan.
Wij zagen wat in Tsjaadájews ogen de enige mogelijkheid was om
Rusland dezelfde kansen tot morele ontplooiing te geven, die de Westerse
volkeren genoten hadden : in de leer gaan bij het Westen, maar niet
zoals Tsaar Peter de Grote het gewild had, door het overnemen van wat
technische vaardigheden en het pronken met half begrepen wijsheid uit
den vreemde ; de Westerse beschaving kon alleen dan haar volle invloed
doen gelden, als ook Rusland de idee wilde omhelzen, die met zulk een
elastische band de volkeren van West-Europa bijeenhield : het RoomsKatholieke Christendom.
« Het is wel hard door te gaan voor een Vrijmetselaar of Jacobi j n, als
men zijn denkbeelden ontleent aan Joseph de Maistre ». Dit waren de
1. Het Byzantijnse Christendom beschouwde Constantinopel als « Tweede Rome ». Cf. P.
Dr Zacharias . O.F.Ø. Cap. « De Kerk in Rusland » in het tijdschrift « De Katholielke Missiën »,
Januari 1948.
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woorden van een van Tsjaadájews vrienden, naar aanleiding van de treurige
affaire van de « Lettre Première ». 1 Inderdaad voelde de schrijver zich in die
dagen diep ongelukkig. Vooral de gedachte, dat hij in de ogen van de
regering een verdacht sujet was, kon hij moeilijk verkroppen. Nog in het
jaar van medische curatele begon hij zijn verdedigingsschrift, dat hij de
veelzeggende naam gaf van « Apologie d'un Fou ». Hierin nam hij niets
van zijn vroegere stellingen terug, alleen het accent is iets anders gelegd
dan in de brieven. Hij geeft blijk van enige waardering voor het Russische
Christendom, dat « vrij is gebleven van de menselijke hartstochten, omdat
het zich slechts aan gebed en oefeningen van nederigheid had overgegeven
zoals zijn goddelijke verlosser... » 2 De toekomst van het Russische volk
wordt minder pessimistisch afgeschilderd. Rusland, « het land zonder
verleden » heeft dit voor op het Westen, dat het onbevooroordeeld en zonder
tot routine geworden denkgewoonten de komende eeuwen tegemoet kan
gaan. Het heeft de fouten van Europa voor ogen en kan zich daaraan
spiegelen. « Ik geloof, dat wij later zijn gekomen dan de anderen om het
beter te doen. » 2
Het zou ons in het korte bestek van dit artikel te ver voeren al de
vreemde invloeden na te gaan, die op Tsjaadájew ingewerkt hebben. Wij
willen hier slechts wijzen op twee Franse mystici, wier ideeën een frappante
overeenkomst vertonen met die van de Russische wijsgeer, Joseph de Maistre
en Bonald. Een tijdgenoot schreef : « Hij (d.i. Tsjaadájew) houdt zich al
lang bezig met de studie van de godsdienst-filosofie en te oordelen naar
zijn manuscripten en onze gesprekken schijnt hij over te hellen naar het
systeem de Maistre-Bonald. ...Ik zal je nog nadere bijzonderheden geven
over de bezigheden en eigenaardigheden van onze Moskouse Bonald. » 3
Joseph de Maistre « de schitterendste theoreticus van de Katholieke
reactie tegen de Jacobijnse denkbeelden », had als ambassadeur van Sardinië gedurende 14 ja ren in St. Petersburg gewoond. Daar had hij zijn
belangrijkste werken « Du Pape » 4 en « Les soirées de Saint-Pétersbourg » 5
voorbereid. De voornaamste stellingen, die hij later in deze publicaties
zou verdedigen, had hij echter reeds geponeerd in zijn « Cinq lettres sur
l'éducation publique en Russie », die nog tijdens zijn verblijf in Rusland
het licht zagen. De Maistre wijst er hierin op, dat « heel de moderne
beschaving van Rome is uitgegaan » en dat « de morele groei, die langzamerhand de volkeren naar de beschaving voert, bij de Russen is opgeschort
en als het ware afgesneden door twee gebeurtenissen : het schisma van
de elfde eeuw en de inval der Tartaren... Dus moeten zij de verloren tijd
inhalen. » 6 Voor Tsjaadájew zowel als voor de Maistre zijn de eenheid
en de algemeenheid der Kerk van fundamentele betekenis. Door het
Pausdom blijft de eenheid bewaard en daardoor de hier op aarde noodzakelijke vorm van de Kerk. 7 De éne Katholieke Kerk waarborgt het
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Smirnowá, Mémoires, 2e partie 1897.
Tsjaadåjew, « Apologie d'un fou ».
Corr espondentie tussen A. I. Toergénew en Vorst P. A. Wjåzemskij, I, p. 310.
gepubliceerd in 1819, twee jaar na het vertrek van de Maistre uit Rusland.
gepubl. 1837.
J. de Maistre, Oeuvres complètes, Lyon, Vitte 1893, T. VIII.
Ibid. T. II.
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voortbestaan van het Christendom in de wereld, 1 het Christendom de
vooruitgang. 2
Nog opvallender is de verw antschap met de ideeënwereld van Bonald.
Vele passages uit zijn werken hadden door de Rus geschreven kunnen zijn.
Een enkel citaat uit Bonald's « De la Russie » 3 moge dit verduidelijken :
« Rusland heeft op de weg, die leidt naar de wetenschap, geen gelijke
tred kunnen houden met de andere volkeren... Het stond op het punt op
zijn beurt deel te krijgen aan de weldaden v an het Christendom en uit
Rome mèt de Apostelen van het Ev angelie tevens beschermers en bevorderaars van de beschaving te ontvangen, toen de Grieken zich v an de
Kerk van Rome afscheidden en in het schisma vervielen, dat nu nog
voortduurt. Honderd jaar later, tegen het einde van de 10e eeuw, werd het
Russische volk met zijn leider Wolodimir bekeerd tot het Christelijk geloof
en de Russische Kerk werd gesticht door de bemoeiïngen van de Patriarch
van Constantinopel. Deze nieuwe Kerk, onwettig kind van het Christendom,
ontving een slechte voorlichting, die meer diende om haar de dwaasheid
van de afgodendienst te doen inzien dan haar een volledig begrip van de
godsdienstige dogma's bij te brengen en die haar zelfs op het stuk van
een der belangrijkste waarheden bedroog ; ik bedoel het dogma van de
eenheid der Kerk en het gezag van de Paus, het enige bolwerk tegen de
anarchie der meningen en de opstanden van de haeresie... Toch draagt
Rusland de kiemen van de volledigst denkbare sociale volmaaktheid met
zich mee in de grondbeginselen van zijn godsdienstige en politieke instellingen. ...Daar de ontwikkeling van Rusland is begonnen bij de politiek
(Bonald zinspeelt hier op Peter de Grote's hervormingen) , heeft het alleen
zijn fysieke kracht en zijn kunsten en wetenschappen verbeterd. Als het
nu verder gaat met de godsdienst, als het terugkeert tot het middelpunt
van de eenheid, waarvan het niet ver verwijderd schijnt, zal zijn religie,
bondgenote in plaats van slavin van de regering geworden, een waardiger
karakter krijgen, zijn priesters zullen fatsoenlijker worden, zijn eredienst
zal op een hoger moreel peil komen te staan, zijn volk zal zich
ontwikkelen... »
Na het einde van zijn straftijd keerde Ts j aadá j ew terug in de Moskouse
grote wereld, waar men wel bereid was zijn « on-Russische » houding te
vergeven en vergeten. Niettemin ontmoeten we hier en daar in de Russische letterkunde en pers van die tijd enkele regels, die erop wijzen, dat
nog niet alle ressentiment tegen hem verdwenen was. Een staaltje hiervan
is het hatelijke epigram van de liberale dichter Dawydow 4
« ...en zie de utopist, de ideoloog...
de biechtvader der oude jongejuffrouwen,
het pastoortje, dat altijd in de salons stillekens alarm slaat ;
zuchten slakend betuigen de dames hem haar bewondering
en doordringend gillen zij ten antwoord haar gewichtig : « Dominus
[vobiscum ».
:

1. Ibid. T. II,
2. Ibid. T. II.
3. Bonald, « Législation primitive » T. IV. éd. Migne.
4. In het tijdschrift « Wéstnik Jewrópy », 1871,9, waar Zjicharew, een vriend van
Tsjaadájew, het aanhaalt. Het gedicht komt niet voor in Dawydows verzamelde wenken.
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onbegrijpelijkegedrag,
gedrag
Wat
van
deze opmerkelijke
opmerkelijke Russische
Russische denker
denker?? De
De meest
meestverspreide
verspreide verklaring
verklaring
van deze
ervan
deze, dat
dat Tsjaadájews
Tsjaadájews opvatting
opvatting van
van het
hetKatholieke
Katholieke geloof
geloofhem
hem
ervan is deze,
de bekering
bekering tot
tot de
deMoederkerk
Moederkerk behoefde
behoefde te
te
niet
noodzakelijkerwijs tot
niet noodzakelijkerwijs
tot de
voeren.
De sociale
voeren. De
sociale kant
kant van
van de
de religie
religie interesseerde
interesseerde hem
hem meer
meer dan
dan de
de
naar
individuele. Zijn
Russische Kerk
Kerk in
in haar
haar geheel
geheel naar
individuele.
Zijnwens
wenswas,
was, dat
dat de
de Russische
Rome zou
zou overgaan,
overgaan, opdat
opdat zij dan
dan de
derijpe
rijpevruchten
vruchten zou
zoumogen
mogenplukken
plukken
Rome
wilde Rusland,
Rusland, niet
niet
van de gemeenschap
gemeenschap met
éne, levende
levende Kerk.
Kerk. ««Hij
van
met de éne,
Hij wilde
één Rus
Rus met
met het
hetKatholicisme
Katholicismeherenigen.
herenigen.»
» 55
Maar Tsjaadájews
Tsjaadajews verweer
beschuldiging van
van halfheid
halfheid luidde
luidde
Maar
verweer tegen
tegen de
de beschuldiging
heel anders.
anders. Hij
zou nl.
nl. Orthodox
Orthodox gebleven
gebleven zijn,
zijn, omdat
omdat hij
hij de
de volkomen
volkomen
Hij zou
1. In de
de ««Westnik
JewrOpy »,
», 1871,9
1871,9 aangehaald
aangehaald door
doorZjicharew.
Zjichärew.
Westnik Jewrópy
2. In
een brief
brief van
vanTsjaadájew
Tsjaadlljew aan
aanToergénew,
Toergénew, gedateerd
gedateerd 1835,
1835, maakt
maakt hij
hij zijn
zijn vriend
vriend
In een
heftige
heftige verwijten,
verwijten, omdat
omdat deze
deze hem
hem ««met
de naam
naam van
vaneen
eenècht
echtkatholiek
katholiekbestempeld
bestempeld had.
had."
met de
»
3. In
Corresponda'llt~,
1860, aparte
aparte oplage.
oplage.
in ««Le
Le Correspondant
», 1860,
und die
Seele des
des Ostens
Ostens >,
p. 181.
181. (1946,
(1946, Luzern).
Luzern).
4. In
in ««Europa
Europa und
die Seele
», p.
5. o.a.
de opvatting
opvatting van
van Ch.
Ch. Quénet,
Quénet, die
die op
op p.p.396-397
396·397inInzijn
zijneerder
eerdergeciteerde
geciteerde biografie
biografie
o.a. de
van Tsjaadåjew
TsjaadäJew de
deverschillende
verschl1lende theorieën
theorlei!n bespreekt.
bespreekt.
van
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verlatenheid in
het uur
uur van
van zijn
zijndood
doodvreesde.
vreesde. 11 Naar
Naar het
hetons
onsvoorkomt
voorkomt
verlatenheid
in het
geven deze woorden
woorden de sleutel
sleutel tot
tot de
deoplossing
oplossingvan
vanhet
hetraadsel.
raadsel.PsycholoPsychologeven
factoren, en
en geen
geenprincipiële
principiële bezwaren
bezwaren weerhielden
weerhielden Tsjaadájew
Tsjaadàjew ervan
ervan
gische factoren,
beslissende stap te
te doen.
doen. De
Dediepste
diepstegrond
grondvan
vanzijn
zijnaarzelende
aarzelendehouding
houding
de beslissende
duidden wij
wij in
in het
het voorafgaande
voorafgaande reeds
reeds aan.
aan. Hem
Hem ontbrak
ontbrak de
de morele
morele moed
moed
duidden
om tot
tot handelingen
handelingen over
over te
te gaan,
gaan,die
diegrote
grotepersoonlijke
persoonlijkeoffers
offersvereisten.
vereisten.
om
Nergens ter
ter wereld
wereld is de
de positie
positie van
vaneen
eenconvertiet
convertietgemakkelijk,
gemakkelijk,maar
maarinin
Nergens
Rusland is zij
zijonmogelijk.
onmogelijk. Hoge
Hogeboeten
boetenenen
gevangenisstrafbedreigden
bedreigden
Rusland
gevangenisstraf
eenieder,
de Rooms-Katholieke
Rooms-Katholieke Kerk
Kerk teteomhelzen.
omhelzen.
eenieder, die het waagde de leer van de
an lieten
weinigen, die er
er zich
zich door
door deze
deze extreme
extreme maatregelen
maatregelen niet
niet vvan
lieten
De weinigen,
weerhouden hun
overtuiging getrouw
getrouw te
te blijven,
blijven,veroordeelden
veroordeelden zichzelf
zichzelf
weerhouden
hun overtuiging
ballingschap in
in het
hetbuitenland.
buitenland. 22
tot ballingschap
den duur
duur het
het stimulerend
stimulerend contact met
met de
de intellectuelen
intellectuelen
Tsjaadájew kon op den
aa rtoe hij
van zijn tijd
tijd niet
niet missen.
missen. De
Devolledige
volledige breuk
breuk met
met het
hetmilieu,
milieu, wwaartoe
hij
van
voor iemand
iemand van
van zijn
zijn wilszwakke
wilszwakke en
en
door
zijn geboorte
geboorte behoorde,
behoorde, was
door zijn
was voor
neurasthenische aard
een Newman
Newman ofof
neurasthenische
aardeen
een onmogelijkheid.
onmogelijkheid.De
Derol
rol van
van een
Manning was hem niet beschoren.
beschoren. Toch was
was zijn
zijn prestige
prestige in
in het
hettoenmalige
toenmalige
Manning
Rusland zeer
groot. Hij inspireerde
inspireerde de beide
beide stromingen,
stromingen, die
die het
het geestelijk
geestelijk
Rusland
zeer groot.
leven van
van de
de 19e
1geeeuw
eeuw beheersten.
beheersten. Het moet
moet voor
voor hem
hem wel
wel een
eenzeer
zeer
leven
geenvan
vandeze
dezetwee
tweewijsgerig-historische
wijsgerig-historische
bittere gedachte
gedachte geweest
geweest zijn,
zijn, dat
datgeen
bittere
scholen de essentie
essentie van
van zijn
zijnleer
leerheeft
heeftkunnen
kunnenofofwillen
willenaannemen.
aannemen.
scholen
zgn. Západniki
Západniki 33 waren
waren geheel
geheel op
op de
debeschaving
beschavingvan
vanWest-Europa
West-Europa
De zgn.
georiënteerd,
zij bewonderden
bewonderden om
om zijn
zijn continu
continuverlopende
verlopendegeschiedenis.
geschiedenis.
georiënteerd, dat zij
Tsjaadájew wordt
wordt als
als eerste
Hem aldus
Tsjaadäjew
eerste Západnik
Západnik beschouwd.
beschouwd. Hem
aldus te
te kwalikwalificeren
zijn wezen
wezenmiskennen.
miskennen. Want
Want dedeWesterlingen
Westerlingen begonnen
begonnen met
met
ficeren is zijn
de
studie van
van Schelling
Schelling en
en Fichte,
Fichte, maar
maar zij
zij vonden
vonden eerst
eerst rust
rust bij
bij de
de
de studie
Linke ».
»; Hun
Hunwoordvoerder,
woordvoerder, Aleksánder
Aleksánder Hérzen,
Hérzen, beschreef
beschreefzijn
zijn
««Hegelsche
Hegelsche Linke
verhouding
Tsjaadájew als
als volgt
volgt:
verhouding tot Tsjaadájew
:
«Ik
heb met
metTsjaadájew
Tsjaadájew gedebatteerd
gedebatteerd over
over het
het Katholicisme
Katholicisme en
en de
de
« Ik heb
tegenwoordige
groot intellekt,
intellekt, enorme
enorme belezenheid
belezenheid en
en zijn
zijn
tegenwoordigetijd:
tijd : met
met zijn groot
talent, om zijn ideeën
ideeën uiteen te
te zetten,
zetten, isis hij
hij een
eenman
manvan
vandedeoude
oudestempel.
stempel.
gevoel van
van gêne
gêne overviel
overviel mij
mij toen
toen ik
ik hem
hemattaqueerde...
attaqueerde... Hij
Hij heeft
heeft
Een
Een gevoel
in het Katholicisme vrede en een antwoord gevonden en wel niet langsinhetKaolcsmvrdneatwogvdnelitags
van de
de mystiek
mystiek en
en het
hetpiëtisme
piëtismemaar
maar door
door zijn
zijnsociale
socialeen
enpolitieke
politieke
de weg van
kijk op het
het leven.
leven. Toch
Toch is zijn
zijn stem
stem er
er een,
een, die
die komt
komt uit
uit het
het graf,
graf, die
die
thuis
de dood...
dood ... »» 4<4
thuis hoort
hoort in
in het land van de
Hérzen
de zijnen
zijnen aanvaardden
aanvaardden Tjaadájews
Tjaadájews kritiek
kritiek op
op de
deRussische
Russische
Hérzen en
en de
Kerk, maar
maar hun
hun denkwijze
denkwijze leidde
leidde hen
hen al
al spoedig
spoedig tot
totongeloof,
ongeloof,
politiek
politiek en Kerk,
socialisme
later Marxisme.
Marxisme.
socialisme en later
wasTsjaadájew
Tsjaadájewaan
aan
Slawjanotîlen,
wier
Innerlijk
nauwer verwant
verwant was
Innerlijk nauwer
de de
Slaw
j anot filen, wier
diep religieuze
diep
religieuze gezindheid
gezindheid hem
hem nader
nader stond
stond dan
dan het
hetgodsdienstig
godsdienstignihilisme,
nihilisme,
gold. Doch
Doch ook
ookdezen
dezengingen
gingen
dat
beleden, als
als wier
wier partijgenoot
partijgenoot hij
hij gold.
dat zij beleden,
hen stond
stond op
opdedevoorgrond
voorgrondhun
hunonbeperkt
onbeperktvertrouwen
vertrouwen
andere
andere wegen.
wegen. Bij hen
de eenvoudige
eenvoudige Russische
Russische mens en daarmee
daarmee in het
het land,
land, dat
datzulke
zulkemensen
mensen
in de
voortbracht.
dichter Tjóettsjew
Tj6ettsjew het
hetuitdrukt
uitdrukt::
voortbracht. Zoals
Zoals de dichter
1. Brief
van Tsjaadájew
Tsjaadàjew aan
aanToergenew,
Toergenew, gedateerd
gedateerd 1835
1835
Brief van
moet er
er in
In de
de19e
1geeeuw
eeuwongeveer
ongeveer 100
100 geweest
geweest zijn,
zijn, allen
allenuit
uitadellijke
adellijkegeslachten.
geslachten.
2. Het
Het moet
3. Zfl.pad
Westen.
Západ =
= Westen.
4. A.
J. Hérzen,
Hérzen, Volledige
Volledige werken
werken (in
het Russisch)
Russisch) dl.
dl. VI,
VI, p.p. 91,
91,aantekening
aantekening bij
bij
A. J.
(in het
:22
september 1842.
1842.
22 September
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«Voor
gangb're maat,
maat,
« Voor Rusland
Rusland geldt
geldt geen gangb're
een
verstand gaat
te boven
boven::
een koel
koel verstand
gaat het
het te
't't verkeert
verkeert in
een bijzond'ren
bijzond'ren staat
staat in een
In
Rusland kan men
men slechts
slechts gelooven.
gelooven.»» 11
In Rusland
Dit geloof
geloof ininRusland
Ruslandmoest
moestwetenschappelijk
wetenschappelijkgefundeerd
gefundeerd worden
worden en
en
Schelling
behoefden:: het
het gevoel
gevoel isisde
dezuiverste
zuiverste
Schelling leverde
leverde hun
hun de
de idee,
idee, die zij behoefden
bron
kennis. Rusland
Rusland is het land
land van
van het
hetgevoel.
gevoel. De
DeWesterse
Westersecultuur
cultuur
bron van
van kennis.
is
ontaard, daar
daar zij
zij tot
totrationalistisch
rationalistisch materialisme
materialisme vervallen
vervallen is.
is. Volgens
Volgens
is ontaard,
de
Slawjanofilen is juist
juist de
de Katholieke
Katholieke Kerk
Kerkdoor
doorhaar
haarverintelektualisering
verintelektualisering
de Slawjanofilen
van het geloof
geloof de
de oorzaak
oorzaak van
van die
dieontwikkeling.
ontwikkeling. Protestantisme
Protestantisme en
en ongeloof
ongeloof
de Katholieke
Katholieke geesteshouding.
geesteshouding. Alleen
Alleen in
in
zijn
de logische
logische uitvloeiselen
uitvloeiselen van
van de
zijn de
Rusland
de Kerk
Kerk in
in haar
haar oorspronkelijke
oorspronkelijke vorm
vorm van
van gevoelsreligie
gevoelsreligiebewaard
bewaard
Rusland is de
deRussische
RussischeOrthodoxie
Orthodoxie de
de Westerse
Westerse
gebleven
daarom kan
kan slechts
slechts de
gebleven en
en daarom
beschaving van haar
beschaving
haar materialistische
materialistische kluisters
kluisters ontdoen.
ontdoen.
Hoewel
dus de
de Slawjanofilen
Slawjanofilen door
door hun
hun godsdienstigheid
godsdienstigheid en de
de gedachte
gedachte
Hoewel dus
de ««Apologie
van
Ruslands bijzondere
bijzondere missie
wereld, die zij reeds
reeds in
in de
van Ruslands
missie in
in de
de wereld,
Apologie
Fou»
konden vinden,
vinden, zich
zichTsjaadájews
Tsjaadájewsgeestverwanten
geestverwanten toonden,
toonden,
d'un
d'un Fou
» konden
waren
door hun
hun verschillende
verschillende opvatting
opvatting van de
de « «ware
Kerk»
voor
waren zij
zij door
ware Kerk
» voor
altijd van
altijd
van hem
hem gescheiden.
gescheiden. 22
Op
Driekoningen van
zijn
Op Driekoningen
vanhet
hetjaar
jaar 1848
1848 vaardigde
vaardigdePaus
Paus Pius
Pius IX zijn
Suprema»» uit,
uit, waarin
waarin hij
hij zich
zich richtte
richtte tot
totdedeOosterse
Oosterse
Encycliek
Encycliek ««In
In Suprema
verschillendeherenigingspogingen,
herenigingspogingen,
Christenheid.
toehadden
haddendedeverschillende
Christenheid.Tot
Tot nu toe
zowel
van het
het Vaticaan
Vaticaan als
als die
dievan
vanMoskou
Moskouuitgingen,
uitgingen,sterk
sterkonder
onderde
de
zowel die van
invloed
de politiek
politiek van
van de
de dag
dag gestaan.
gestaan. Maar
Maar nu
nu streefde
streefde Pius
Pius IX,
IX,
invloed van
van de
alleen
door godsdienstige
godsdienstige motieven
motieven gedreven,
gedreven, naar
naar een
een verzoening
verzoening tussen
tussen
alleen door
de Oosterse
Oosterse Kerk.
Kerk. In
In de
de Encycliek
Encycliek van
van1848
1848spoorde
spoorde hij
hij
de Westerse
Westerse en de
het Oosten aan zonder uitstel naar de H. Stoel van Petrus terug te keren. 33hetOosnazdruitel H.SovanPetrusgk.
Pauselijke zendbrief
zendbrief werd
werd beantwoord
beantwoord door
door de
de ««Encycliek
van de
de
De Pauselijke
Encycliek van
Heilige, Ene,
Ene, Katholieke
Katholieke Apostolische
Apostolische Kerk
Kerk aan
aandedeOrthodoxe
OrthodoxeChristenen
Christenen
Heilige,
van alle
alle landen,
landen, gegeven
gegeven door
door de
dePatriarchen
Patriarchen en
enSynoden
Synoden van
vanConstanConstanvan
Jeruzalem»:
scherpe toon
toon werd
werddede
tinopel, Alexandrië,
Alexandrië, Antiochië
tinopel,
Antiochië en
en Jeruzalem
» : op scherpe
verzoeningspoging
van de Paus
verzoeningspoging van
Paus afgewezen.
afgewezen.
Slawjanofi'len juichten.
juichten. Een
Een felle
fellepennestrijd
pennestrijdontbrandde
ontbranddetussen
tussenaanaanDe Slawjanofilen
hangers van
van de
de Orthodoxie
Orthodoxie enerzijds
enerzijds en
enFranse
FranseKatholieken
Katholiekenanderzijds.
anderzijds.
hangers
Hierbij ontzagen
zoeken bij
bij het
hetFranse
Franse
Hierbij
ontzagen de
de Orthodoxen
Orthodoxenzich
zichniet
niet steun
steun te zoeken
zo ver,
ver, dat
dat
en Zwitserse
Zwitserse Calvinisme.
Calvinisme. Zelfs
-en
• Zelfsging
gingeen
een Russisch
Russisch publicist
publicist zo
groot
hij in
in een
eenpamflet
pamflet De
DeVinet
Vinetbestempelde
bestempelde met
met de
denaam
naam van
van« «een
hij
een groot
verkondiger van
Evangeliewoord, wiens
wiens enorm
enorm verstand
verstand en edele,
edele, reine
reine
verkondiger
van het Evangeliewoord,
hoog geschat
geschat worden
worden als
als ininRusland.
Rusland.»
Vooral
misschien nergens
nergens zo
ziel misschien
zo hoog
» Vooral
wie
deze woorden
woorden verwekten
verwekten een
een heftige
heftige reactie
reactie bij
bij Tsjaadájew,
Tsjaadájew, voor
voor wie
deze
samenwerking tussen
Protestantisme een gruwel
gruwel was.
was. Met
Met
samenwerking
tussen Orthodoxie
Orthodoxie en
en Protestantisme
hartstochtelijk élan, dat
dat niet
niet onderdoet
onderdoet voor
voor de
defelle
felletoon
toon'der
der« «Lettres
een hartstochtelijk
Lettres
tegen het
het Protestantisme,
Protestantisme, dat
datalleen
alleenontontPhilosophiques »,», fulmineert
Philosophiques
fulmineert hij
hij tegen
scheiding brengt...
brengt ... Vergelijkt
Vergelijkt men
men de
deRechtgelovige
Rechtgelovigeen
enProtestantse
ProtestantSt'
bindt en scheiding
1.
1. Vertaling
Vertaling Aleida
Aleida G.
G. Schot.
Schot.
2.
2. Zie
Zie voor
voor de
de begrippen
begrippen «Zapadnlki»
van Wijk,
Wijk,
« Zapadniki en
» en«Slawjanofilen»
« Slawjanofilen o.a.
» o. a.Dr.
Dr. N.
N. van
en letterkunde
letterkunde in
In Rusland
Rusland gedurende
gedurende de
de negentiende
negentiende eeuw,
eeuw,»
Ploegsma,
««Geestelijk
Geestelijk leven
leven en
» J.J.Ploegsma,
MCMXX en
A. Luther,
Luther, Geschichte
Geschlchte der
der Russischen
Russischen Literatur
Llteratur »,
>, Leipzig
Leipzlg1924
1924p.P.210-227.
210-227.
MCMXX
en A.
3.
cf. P.
P.Dr.
Dr.Zacharias
ZachariasO.F.M.
O.F.M.Cap.
Cap.« Honderd
«Honderdjaar
j.aarHerenigingsapostolaat
Herenigingsapostolaat in
In de
de« «Nieuwe
3. cf.
Nieuwe
Eeuw
», v.
Eeuw»,
v, 3-I-'48.
3-1-'48.
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Kerk, dan komt de eerste er het beste af, daar er van haar een grote
morele kracht uitgaat en zij vooral de nederigheid predikt. 1 Anders dan
het Protestantisme is zij niet in dwaling, maar zij belijdt een Christendom
van « minder gehalte » dan het Rooms-Katholieke. W an t de Kerk van
Rome is een sociale, beschavende macht, eigenschappen waarvan de Orthodoxie ten enen male verstoken is. Pjotr Jákowlewitsj streed voor een zaak,
die, voor het ogenblik althans, verloren was. Nimmer stonden de Westerse
en de Oosterse Kerk verder van elkaar af dan na de onheuse afwijzing
van Paus Pius' zendbrief door de Patriarchen... Gedesillusioneerd en
gebroken stierf hij op Paaszaterdag van het jaar 1856.
Nog lange tijd na zijn dood bleef zijn persoon in de herinnering van
de Russische intelligentsija voortleven. In 1870 vatte Dostojéwskij het
plan op een Tsjaadájew-figuur te laten optreden in zijn nieuwe roman
« De Gebroeders Karamázow ». Deze zou bestaan uit « vijf grote verhalen »,
waarvan het tweede « in een klooster zou spelen. » « Waarom zou ik
Tsjaadájew niet voor een jaar in een klooster stoppen ? » vervolgde
Dostojéwskij het exposé van de inhoud van zijn boek aan een zijner
vrienden. « Laten we aannemen, dat Tsjaadájew, toen hij na zijn eerste
artikel iedere week zich aan een doktersonderzoek moest onderwerpen, zijn
geduld verloor en in het buitenland, b.v. in het Frans een brochure
publiceerde dat had heel goed kunnen gebeuren en dat hij daarvoor
voor een jaar naar een klooster gezonden was... » 2 Dostojéwskij wijzigde
later de opzet van « De Gebroeders Karamázow » en de Tsjaadájew-gestalte
werd weggelaten. Maar zijn oorspronkelijk plan bewijst dat de auteur
van de « Lettres Philosophiques » nog niet vergeten was.
Ook historici van de nieuwere tijd, zoals Leóntjew en moderne wijsgeren
als Rózanow, B erd j áj ew en Merez j kówski j hebben in meerdere of mindere
mate zijn invloed ondergaan. Over de relatie die er bestond tussen de
gedachtenwereld van de « Russische Newman », Wladímir Solowjów (18511900) , die op latere leeftijd naar de Rooms-Katholieke Kerk overging,
en Tsjaadájews ideeën zal in een volgend artikel gesproken worden.

1. o. a. in brief aan Zjoekówskij van 9 Juni 1851.
2. In (4 Biografie, brieven en aantekeningen uit F. M. Dostojéwskijs notitieboekje ».
St. Petersburg, 1883 d. II, pp. 233 en 234 (in het Russisch).

Historische Wiskundige Problemen
door Prof. Dr G. VERRIEST

Indien er een wiskundig vraagstuk populair is, dan is het wel het vraagstuk van de kwadratuur van de cirkel, en terwijl bij de meeste gecultiveerde
mensen de gedachte aan de natuurwetenschappen onmiddellijk het beeld
van wonderbare veroveringen opwekt, wordt de wiskunde meestal opgeroepen
om een onmogelijkheid, een onmacht op lapidaire wijze te bestempelen.
Is het dus waar dat de wiskundige van het begin af van de opbouw
zijner wetenschap, ter gelegenheid van een der eenvoudigste vraagstukken
der meetkunde, met een « non possumus » de onmacht zijner theorieën moet
bekennen ? Om hierop te antwoorden moeten we vooreerst de juiste betekenis
van het bedoelde probleem onderzoeken.
Dit vraagstuk luidt als volgt : men geeft een lijnstuk gelijk aan de straal
van een cirkel en men vraagt, met behulp van liniaal en passer, de zijde
te construeren van een vierkant dat dezelfde oppervlakte als deze cirkel
heeft.
Men vraagt dus de zijde te construeren van een zeker vierkant ; maar
om geometrische constructies uit te voeren zijn er natuurlijk tekengereedschappen nodig. Welnu men eist dat alleen de aller eenvoudigste werktuigen
zouden gebruikt worden, nl. liniaal en passer ; alle andere instrumenten
zijn verboden. Wat antwoordt de wiskundige daarop ? « Dat gaat niet,
zegt hij, deze eis is dwaas ; is ooit in Uw geest de gedachte gerezen aan
een schilder te vragen, alleen met wit en zwart, een vuurrode zonsondergang
te schilderen, of aan een kok, alleen met water en keien, een smakelijke
« soupe aux cailloux » te bereiden ? Geef me geschikte werktuigen en ik
zal zonder moeite de kwadratuur van de cirkel uitvoeren. »
De wiskundigen hebben weliswaar de dwaasheid van de gestelde vraag
niet onmiddellijk erkend. Evenals de alchimisten die naar de steen der
wijzen zochten, hebben ze, gedurende meer dan twee duizend jaar hun
krachten ingespannen om het vraagstuk op te lossen ; het was slechts in
1882 dat het de wiskundige Lindemann gelukte de onmogelijkheid van
het probleem op onweerlegbare wijze te bewijzen.
Maar, zal men zich afvragen, waarom hebben de Oude Grieken, die de
eerste meetkunde systematisch opbouwden, zulke eisen gesteld ? Ware
het niet redelijker geweest het vraagstuk op volgende wijze te formuleren :
<< Welk zijn de eenvoudigste instrumenten die nodig zijn om de kwadratuur
van de cirkel uit te voeren ? » Dit lijdt geen twijfel en, zoals we het weldra
zullen zien, is het in deze richting, dat de moderne wiskundigen voor het
oplossen van vraagstukken zeer interessante ontdekkingen gedaan hebben.
Maar bij de Oude Grieken was de wetenschappelijke geest geheel onder
de invloed van de wijsgerige opvattingen, en de philosophen beschouwden
de rechte lijn en de cirkel als de twee volmaakte lijnen omdat zij in al
haar punten zich zelven gelijk blijven. De mathematicus mocht dus alleen
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van deze twee lijnen (dus van liniaal en passer) in zijn constructies
gebruik maken.
Beschouwen we dit vraagstuk van naderbij. Het is gemakkelijk te
bewijzen, dat men de kwadratuur van een cirkel kan uitvoeren zodra men
de lengte van de cirkelomtrek construeren kan, d.w.z. zodra men een lijnsegment kan bepalen dat juist de zelfde lengte heeft als de cirkelomtrek.
Iedereen herinnert zich dat de lengte van de cirkelomtrek gelijk is aan
27c R, waarbij R de straal van de cirkel is, dus 2R de middellijn. Het
vraagstuk komt dus tenslotte hierop neer dat men een lijnstuk bepaalt,
dat ic -maal zo lang is als de middellijn. Ware nu een geheel getal,
zoals de schrijver van het Boek der Koningen het veronderstelt 1, dan
zou de oplossing gemakkelijk zijn ; zelfs indien 7c gelijk was aan een
gebroken getal, zou de constructie zonder moeite uitvoerbaar zijn. Archimedes bewees dat de waarde van ?c begrepen is tussen 3,1408 en 3,142 8,
maar het was slechts in 1751 dat Lambert bewees dat t een irrationeel
getal is, d.w.z. een getal dat, zoals de vierkantswortel van 2, noch geheel,
noch gelijk aan een breuk is. Dit was een belangrijke stap in de kennis
van de natuur van het getal 7c , maar de onmogelijkheid der kwadratuur
was daarmee nog niet bewezen.
In 1844 bewees Liouville dat er twee soorten irrationele gestalten bestaan :
de algebraïsche getallen en de transcendente getallen. Wij kunnen hier
het verschil dezer twee getallenklassen niet nader bepalen ; de algebraïsche
getallen zijn met de gewone algebraïsche vergelijkingen nauw verbonden
terwijl de transcendente getallen vrij zijn van elk verband met deze vergelijkingen 2 . Nu wist men alreeds dat het onmogelijk is met liniaal en
passer een lijnstuk te construeren waarvan de lengte door een transcendent
getal uitgedrukt wordt, en toen in 1882, Lindemann er in slaagde te
bewijzen dat it een transcendent getal is, was de onmogelijkheid van de
kwadratuur van de cirkel definitief bewezen.
Dit vraagstuk is dus nu voor goed geliquideerd, maar het slag der
miskende genies die de wiskundigen met hun vermeende kwadraturen lastig
vallen is verre van uitgestorven.
Het bepalen van de numerische waarde van it heeft echter ook ernstige
rekenaars geboeid ; zo heeft bijv. de Engelsman Sharp de waarde van ic
tot op de 600e decimaal berekend. Op praktisch gebied is dit zonder nut,
daar voor de nauwkeurigste berekeningen in de physica en de techniek
enige decimalen volstaan, en op theoretisch gebied kan daarbij ook niets
gewonnen worden. Maar de getallen hebben sedert de oudheid een ware
bekoring op de menselijke geest uitgeoefend. Nadat Pythagoras de wetten
der harmonisch trillende snaren ontdekt had, riep hij stoutmoedig uit
« Alles is Getal » en hij meende dat de zuivere studie der getallen tot de
kennis van alle dingen moest leiden. « Door de studie van de getallen,
schreef Plato in zijn Republiek, wordt de ziel uit de beschouwing der

1. « Hij (Salomon) miek ook een gegotene zee, tien ellebogen groot, va in rand tot rand,

en rond rondom : hare hoogte was van vijf ellebogen, en een koordeke van dertig ellebogen
omving dezelfde in het ronde » (IIIe Boek der Koningen - VII - 23) (Vertaling V. J.
Coornaert). De waarde van 3 is hier dus gelijk aan 3.
2. Meer details over deze vraagstukken zijn te vinden in het vulgarisatieboekje : G.
VERRIEST, Vier Voordrachten over de Wiskunde. Doornijk, 1947.
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vergankelijke en bedrieglijke dingen overgeheveld in de sfeer waarin alleen
Waarheid en Wezen heersen. »
Wat men er ook van denke, moet men toch bekennen dat het goochele n
met getallen tot de meest verbazende conclusies kan leiden. Zo kan men
bijv. met enige cijfers naast elkaar te zetten, en zonder philoloog noch
letterkundige criticus te zijn, op afdoende wijze demonstreren dat het « Nil
novi sub sole » in de litteraire productie eens een absolute waarheid zal
worden. Elk boek is nl. uit de 26 letters van het alphabet en witte vakjes
samengesteld ; twee verschillende boeken die hetzelfde aantal letters
bevatten verschillen slechts door de wijze waarop deze letters en vakjes
op elkaar volgen ; nu bevat een regel ongeveer 40 letters en een bladzijde
bevat 30 regels, zodat een boek van 300 bladzijden uit 360.000 letters en
witte vakjes samengesteld is. Het aantal verschillende wijzen waarop me n
deze tekens in een rij van 360.000 elementen kan rangschikken is gemakkelijk te berekenen ; en dit getal is dus het grootste aantal verstaanbare
en onverstaanbare boeken van 300 bladzijden die kunnen geschreven
worden. Zodra dit aantal zal bereikt worden zal het grootste genie geen
boek van 300 of minder bladzijden meer kunnen schrijven dat niet, tot
in de kleinste details, met een alreeds geschreven boek identiek is, en de
jonge bleekzuchtige dichter der toekomstige eeuwen zal niet meer ootmoedig
van zijn eerste gedicht kunnen zeggen : « Der Anfang ist von Goethe,
die Mitte ist von Schiller und das Ende ist von mir selbst. »
.

*

* *
Keren we terug tot minder fantastische beschouwingen. Het vraagstuk
van de kwadratuur van de cirkel is niet het enige, dat sedert de oudheid,
de schijnbare onmacht der wiskunde kenschetst ; de meest bekende dezer
vraagstukken zijn de verdubbeling van de kubus en de driedeling van de
hoek. Indien ons verstand scherpzinniger was, zouden wij al deze vraagstukken op eenzelfde rang stellen met de vraag naar de leeftijd van de
kapitein, gegeven de hoogte van de grote mast ; bij alle komt het op
hetzelfde neer, de middelen die ter beschikking gesteld worden zijn ontoereikend om het vraagstuk op te lossen.
Plato zelf heeft zich voor de verdubbeling van de kubus ingespannen.
Volgens de legende verwoeste een besmettelijke ziekte het eiland Delos,
geboorteplaats van Apollo. Het geraadpleegde orakel van Delos schreef
voor het altaar van Apollo te verdubbelen. Dit altaar had de vorm van
een kubus. De priesters lieten een nieuw altaar maken waarvan de zijde
dubbel groot was, maar de pest woekerde voort. Toen liet men aan de
priesters opmerken dat het nieuwe altaar niet 2 maal groter was dan het
oude, maar 2 x 2 x 2 of 8 m aal zo groot. Van daar het probleem van de
verdubbeling van de kubus, ook Delisch probleem genoemd, dat men op
volgende wijze kan formuleren : gegeven de ribbe van een kubus, met
behulp van liniaal en passer de ribbe te construeren van een nieuwen kubus
met dubbelen inhoud.
Hier stuit men niet, zoals voor 7c , op het construe re n van een segment
met transcendente lengte ; is de ribbe van de oorspronkelijke kubus gelijk

.
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aan 1, dan is de gevraagde ribbe gelijk aan de kubiekwortel van 2. Dit
getal is niet transcendent, maar algebraïsch, maar onder de segmenten
met algebraïsche maat zijn het alleen die, waarbij de maat door middel
van een of meer vierkantswortels kan uitgedrukt worden die met liniaal en
passer kunnen geconstrueerd worden, en dit is niet het geval voor de
kubiekwortel van 2.
Wat de driedeling van een gegeven hoek betreft, daar staan we voor
een analoog geval. In de elementaire meetkunde leert men een hoek in twee
gelijke hoeken te delen, maar de deling in drie gelijke hoeken is met liniaal
en passer niet uitvoerbaar. Hier moet men nochtans de puntjes op de i's
zetten : er zijn oneindig veel bijzondere hoeken die men wel in drie kan
delen, maar het is bewezen dat er geen constructie bestaat die op elke
hoek toepasselijk is. Zo kan men bijv. een rechte hoek met liniaal en passer
in drie delen, want dit komt daarop neer het vierde van een cirkel in drie
te delen ; maar het derde deel van het vierde van een cirkel is het twaalfde
deel van een gehele cirkel ; nu kan men gemakkelijk een cirkel door zes
delen en dan een dezer delen door twee.

De vraagstukken die we onderzocht hebben komen ten slotte neer op de
studie der bruikbaarheid van de twee fundamentele werktuigen van de
meetkundige, de liniaal en de passer. Zonder over te gaan tot de studie
van andere instrumenten, kunnen we ons de vraag stellen of men, zonder
de constructiemogelijkheden te verminderen, het gebruik van liniaal en
passer toch niet zou kunnen beperken.
Men is tot volgende resultaten gekomen : al de vraagstukken die met
liniaal en passer kunnen opgelost worden, kan men ook oplossen met liniaal
en een passer met vaste opening, waarmee men dus alleen cirkels met
eenzelfde straal kan tekenen ; nog meer, deze vraagstukken kunnen ook
opgelost worden met liniaal en een passer met vaste opening waarvan een
der punten op een vast punt van het blad papier blijft, d.w.z. met liniaal

en een enkel cirkel eens en voor altijd op het blad getekend (het centrum
van de cirkel moet echter ook getekend zijn) .
Maar men kan nog verder gaan : al de vraagstukken die kunnen opgelost
worden met behulp van liniaal en passer kunnen ook opgelost worden
zonder passer of vaste cirkel met behulp van een liniaal met twee parallelle
kanten, ofwel met slechts een tekendriehoek en zelfs met slechts een zwei,
{1.i. een tekendriehoek die geen rechte hoek bezit. Wellicht nog merkwaardiger is het feit dat, wanneer men over een passer beschikt, de liniaal
geheel overbodig wordt ; men kan bijv. met behulp van een passer het
snijpunt bepalen van twee rechte lijnen die elk door twee harer punten
gegeven zijn. Deze merkwaardige eigenschap van de passer werd ontdekt
door Mascheroni, die in 1797 zijn beroemd boek « Geometria col cornpasso » liet verschijnen, waarvoor zich Napoleon, tijdens zijn verblijf in
Italië interesseerde. Toen Bonaparte eens te Parijs een vergadering van het
Institut » bijwoonde, bracht hij het gesprek op Mascheroni en droeg enige
-constructies voor die hem bijzonder getroffen hadden. De toehoorders,
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waaronder de beroemde Lagrange, waren verbaasd, en Laplace, die Napoleons leermeester op de militaire school geweest was, riep uit : a Nous
attendions tout de vous, général, excepté des lesons de mathématiques. »

Gaan we nu over tot een vraagstuk van een andere aard. Men erkent
onmiddellijk de juistheid van de gelijkheid 3 2 + 42 = 5 2, of 9 -I- 16 = 25,
zodat aan de vergelijking x 2 + y 2 = z2 met de gehele getallen 3,4 en
5 kan voldaan worden. Er bestaan oneindig veel andere oplossingen van
deze vergelijking, met gehele getallen, maar men zou vruchteloos gehele
getallen zoeken die aan de vergelijking x 3 d- y3 = z 3 voldoen. Fermat
(1601-1665) heeft beweerd dat hij in het bezit was van het bewijs dat
aan de vergelijking xn -}- yn = zn nooit met gehele getallen kan voldaan
worden indien n een geheel getal groter dan 2 is, maar zijn bewijs heeft
men nergens onder zijn nagelaten papieren teruggevonden en, niettegenstaande de pogingen van honderden wiskundigen, waaronder de allerbesten,
heeft men tot heden toe niet kunnen uitmaken of deze bewering juist of
vals is. De wiskundige Wolf skehi heeft, rond 1900, aan de Academie van
Gottingen een som van honderd duizend mark (meer dan een miljoen
van onze huidige franken) nagelaten voor diegene die de juistheid of de
valsheid van deze stelling zou bewijzen ; de Academie van Gottingen werd
met zulk een overweldigend aantal vermeende bewijzen overstroomd dat
zij niet bij machte was ze alle te onderzoeken en de beslissing trof alleen
die bewijzen in aanmerking te nemen die eerst in een tijdschrift zouden
gepubliceerd worden. Wat er nu uit die honderd duizend mark geworden
is zouden we niet kunnen zeggen, maar de stelling van Fermat heeft haar
geheim heldhaftig verdedigd, zodat men er aan twijfelt of Fermat werkelijk
in het bezit van een onberispelijk bewijs geweest is. Voor zover de schrijver
dezer regels uit persoonlijke ondervinding oordelen kan, zijn de ongeschoolde beoefenaars van de stelling van Fermat nog verstokter en lastiger
dan de cirkelkwadrateurs.
Er zijn in de wiskunde nog andere curiosa te vinden, maar die alleen
door de ingewijde gekend zijn. We zullen er maar een enkel aanhalen.
Evenals er een formule bestaat die de wortels van een vergelijking van
de tweede graad geeft, zo bestaan er ook formules voor de vergelijkingen
van de derde en van de vierde graad, maar het is bewezen dat er voor de
hogere graden geen algebraïsche formule kan bestaan. De formule voor de
vergelijking van de derde graad gaf aanleiding in de loop van de XVIe eeuw
tot een prioriteitsstrijd tussen Cardano en Tartaglia waarvan de vinnigheid
legendarisch gebleven is. Deze formule toont een wezenlijk verschil met
die van de vergelijking van de tweede graad. Deze laatste bevat een wortelteken, en wanneer de oplossingen gehele (of reëele) getallen zijn, dan
vindt men deze getallen bij uitrekening van de vierkantswortel die in de
formule voorkomt. De formule voor de derde graad (formule van Cardano)
bevat vier worteltekens, maar wanneer de oplossingen gehele (of reëele)
getallen zijn is het onmogelijk deze worteltekens te verdrijven ; dat noemt
men het onherleidbaar geval van de vergelijking van de derde graad.
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Alhoewel deze onmogelijkheid bewezen is, zijn er toch nog mensen te
vinden die zich zo zeer door de aanwezigheid dezer worteltekens geplaagd
voelen dat zij ze met alle middelen willen verdrijven.
Zo ontving eens de schrijver van dit artikel een zeer lange verhandeling
met een vermeende oplossing van dit onherleidbaar geval. De auteur was
een pensionnair van... een der grote gevangenissen van ons land. Een
vriendelijke terechtwijzing werd beantwoord met een vloed van scheldwoorden. Deze miskende wiskundige was echter niet een banaal man ;
slechts voorzien van hetgeen hij op de lagere school geleerd had, had hij
zich, met behulp van boeken die hij in de bibiliotheek van het gesticht
waar hij opgenomen was, op de studie der hogere algebra toegelegd. Dit
bewijst eens te meer de verhevenheid der wiskunde die zelfs als troost
kan dienen aan een ter dood veroordeelde.

De lezer zal zich wellicht afvragen w aarom ernstige wiskundigen zich
met hart en ziel inspannen om vraagstukken op te lossen die toch van zeer
gering belang schijnen in vergelijking met de grootse problemen die de
natuurkunde en de sterrenkunde de mathematicus voorleggen. Hierop kan
men verschillende antwoorden geven volgens het standpunt dat men
inneemt. Voor wie zich alleen voor het praktisch nut der wiskunde interesseert kan men opmerken dat de grootste ontdekkingen meestal haar eersten
oorsprong in schijnbaar onnuttige nasporingen hebben gevonden, zoals de
electriciteit die, met haar ontelbare toepassingen, haar begin vindt in de
onverpoosde navorsingen van Galvani om de oorzaak te ontdekken van
de stuiptrekkingen der kikkerspoten die aan de leuning van zijn balcon
heen en weer schommelden. In de wiskunde hebben zich ook dergelijke
gevallen voorgedaan ; zo is bijv. de oorsprong der belangrijke theorie
van wat men de idealen noemt, te vinden in de mislukte pogingen van
Kummer om de stelling van Fermat te bewijzen. Evenals de physicus en
de bioloog de natuur in al haar verschijnsels, zelfs de schijnbaar meest
onbeduidende met dezelfde volharding onderzoeken, zo moet ook de wiskundige al de geheimen van zijn wetenschap trachten op te helderen.
Maar de ware wiskundige, de mathematicus bij de gratie Gods, vraagt
niet naar het materieel nut van zijn inspanning, hij is van mening, met
Jacobi, dat « Le but unique de la science est l'honneur de l'esprit humain »
en hij vindt evenveel genot in zijn onverpoosde pogingen om een moeilijk
vraagstuk op te lossen als in het resultaat zelf. Toen de beroemde Cauchy
op zijn sterfbed lag en een vriend hem meende te troosten met de gedachte
dat hij weldra, in de hemel, de oplossing zou kennen van al de wiskundige
vraagstukken, antwoordde hij met een zucht : « C'est là précisément ce
que je crains, car le bonheur n'est pas de connaitre, mais de chercher. »

Romantische Figuren
door C. de GROOT S. J.

De wet der wisselende en steeds terugkerende seizoenen, speelt ook in
het artistieke leven een rol. Iedere periode kent een tijd van bloei, verval,
vergeten-zijn en herleving. Het wonder van de lente schijnt zich niet alleen
te voltrekken in de natuur, maar ook in de cultuur.
Deze indruk wordt bevestigd, w anneer men de verschillende, zeer schoon
uitgegeven boeken beschouwt, die in de laatste tijd verschenen zijn over
kunst en kunstenaars v an de 19e eeuw. Deze eeuw is voor ons, ondanks
alles, sterk gekleurd door de tinten van de romantiek, en het zijn dan ook
vooral romantische figuren, die de welverdiende aandacht, maar niet steeds
de welverdiende bewondering ontvangen hebben van den modernen kunsthistoricus. Zij hebben zeker ten volle recht op bel an gstelling voor hun
werk en streven, omdat zij jaren lang een groot publiek boeiden en de
stroom der bewondering hebben geleid, maar toch blijft het de taak van
den kunsthistoricus en criticus, om zich niet door het enthousiasme over
de verrassende ontdekkingen te laten vervoeren tot onbeperkte lof. Zelfs
het enthousiasme moet zijn grenzen hebben.
Het fraai uitgegeven boek van J. Knoef : « Tusschen rococo en romantiek » 1 , schetst ons het leven en het werk van verschillende tekenaars en
schilders, die optraden bij de overgang van de 18e naar de 19e eeuw.
Het zijn gedeeltelijk kunstenaars, die nog tot de rococo-periode kunnen
gerekend worden, gedeeltelijk tot de romantiek. De titel v an dit boek zou
daarom enige verwarring kunnen stichten. « Tusschen rococo en romantiek », doet nog een nieuwe stroming vermoeden, waartoe dan de behandelde kunstenaars zouden behoren. De facto bestaat deze stroming niet, en
de schrijver doet dan ook terecht geen poging, om ze in een dergelijke
stroming onder te brengen. De kunstenaars, hier behandeld, zijn romantici,
of uiten zich in de stijl v an de rococo. Zo is dit boek geworden een
nuttige en interessante bijdrage tot onze kennis van deze onderschatte
perioden. Knoef weet vele en interessante zaken mee te delen ; hij is
volledig thuis in dit tijdperk, dat hij sinds lang doorvorst. Wanneer men
bladert in dit rijk geïllustreerde boek treft het, hoe boeiend doorgaans
deze kunstenaars zijn, vooral in hun tekeningen. Vaak doen zij hierin
verrassend modern aan. De tekening mist meestal de reflexie, waaruit het
schilderij geboren wordt. Ze hebben daarom een veel spontaner leven, dat
alle tijdperken onmiddellijk aan elkaar verbindt, en geen kans biedt aan
de bezinning, die het leven oud, wijs en bezadigd maakt. Alleen afgaand
op de tekeningen zal zelfs de ervaren kunsthistoricus zich kunnen vergissen in het tijdperk, waarin ze ontsta an moeten zijn.
Het historische werk van J. Smies is zo pittig en fris, alsof het onlangs
1. J. KNOEF, Tusschen rococo en romantiek. Een bundel kunsthistorische opstellen,
Uitg. A. A. M. Stols, 's Gravenpage, 293 pp., 1943.
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Het boek over de jonge Gerard Bilders 1 is een sympathieke daad van
eerherstel. Met dezelfde zorg en liefde, waarmede Mr. H. F. W. Jeltes
het schreef, zorgde A. A. M. Stols voor de uitgave van dit werk. Inderdaad
een smaakvol uitgegeven boek. Bilders is romanticus door zijn opvatting
van de natuur ; rom an ticus zou ik hem ook willen noemen door zijn
vroege dood, waarmede hij aantreedt in de rij van andere jong-gestorven
romantici. Voor den romanticus was immers hun eigen leven het belangrijkste romantische kunststuk dat zij uitvoerden, en het ligt in de geest
van het romantisch kunstwerk, dat het onvoltooid, fragmentarisch blijft.
Jeltes zelf noemt als vroeg-gestorven romantici J. Graan, den veelbelovenden violist, en Jac. Perk. Men zou er o.a. nog bij kunnen voegen :
Runge, den Duitsen romantischen schilder, Schubert, Mendelsohn en
Wackenroder, en nog vele anderen. De romantiek van Bilders streeft niet
naar de geheimzinnigheid van natuurverschijnselen, in verre landen, m aa r
zijn romantisch gevoel is sterk gericht op het vaderlandse schoon. Dit
laatste is typerend van onze Nederlandse romantiek, ofschoon het ook
niet ontbreekt in de buitenlandse romantische beweging.
Zo wordt van Moritz von Schwindt verhaald, hoe hij in Rome verblijvend, na een bezoek a an de Sixtijnse kapel, thuis gekomen zich onmiddellijk weer bezig hield met de illustraties van Duitse sprookjes en
legenden. Von Schwindt schrijft in een van zijn brieven : « 's Morgens
Buonarotti's frescos in de Sixtijnse kapel beschouwd, in de namiddag
getekend aan « Ridder Kurt. »
Ook Bilders bekent, midden in de romantische schoonheid van OostFrankrijk en Zwitserland, heimwee te hebben naar zijn dierbaar Gelderland. Deze ervaring is overigens niet zeldzaam ; temidden van de schoonheid van het idyllische Italië kan men op eens verlangen naar een stuk
Brabantse hei met een eenzame berk en een gebroken Hollandse lucht,
die de Westerwind in flarden heeft gescheurd. Jeltes schrijft met veel
bewondering over zijn onderwerp, maar Bilders is tenslotte toch geen
genie. Hij beloofde veel en had reeds veel bereikt, toen hij op jeugdige
leeftijd stierf, maar zijn vroege dood is ook een beletsel geweest voor zijn
volle ontplooing. Toen Schubert op 31 jarige leeftijd stierf, kon men zich
terecht afvragen, wat hij nog meer had kunnen geven. Zijn oeuvre leek
voltooid. Zo was 't niet met Gerard Bilders. Zijn werk liet nog vele
mogelijkheden open, die, wanneer de tijd hem gegund zou zijn, ongetwijfeld
grotendeels waren verwezenlijkt. Maar die de Goden liefhebben, roepen
zij jong tot zich. En een beminnelijk persoon was Gerard Bilders, iemand
die volledig recht heeft op onze sympathie.
Maurice Gilliams verstaat niet alleen de kunst het mysterie van het lied
der nachtegalen te benaderen, maar hij weet ook door te dringen in het
schone geheim van de kunstenaarsziel. Het lied der nachtegalen klinkt
het verlokkelijkst in de stilte van de prille morgen, en het maakt dan de
stilte tot een vurig begeerde vreugde. Deze stilte adelt ook het werk van
Henri de Braekeleer. 2 Hij is de schilder van de ouderdom, en het oude
1. Mr H. F. W. JELTES, Gerard Bilders. Een schildersteven in het midden der 19e eeuw.
Uitg. A. A. M. Stols, 's Gravenhage, 125 pp., 1947, geb. f. 22,50
2. Maurice GILLIAMS, Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 98 pp. 1945, geb. f. 19.
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maakt ons stil, omdat het eerbied afdwingt. Waar de eerbied leeft, vallen
alle geluiden weg.
Van deze zijde tracht Gilliams zijn object te benaderen. Hij schetst
de Braekeleer tegen de achtergrond van het 19e eeuwse Antwerpen, niet
de rumoerige, roemzuchtige, schepenrijke havenstad, maar de stad met
de oude vervallen huisjes en smalle donkere steegjes, waar de poëzie leeft
der pittoreske namen, en de armoede van vergane glorie. Zo groeit zijn
bewondering uit tot een pleidooi voor de zorgvolle gemoedelijkheid van
de 19e eeuw. Dit is de wereld, waarin de romantiek van Henri de
Braekeleer leeft.
De romantiek in de Nederlanden heeft andere attributen d an b.v. de
Duitse of Engelse romantiek. Hier leven geen feeën of nimfen in sombere,
ondoordringbare wouden. Mijmerende dromen over voorbije tijden worden
niet poëtisch weerspiegeld in ruïnen, met rozen en klimop begroeid, maar
de knagende, wroetende, slopende tijd toont zijn kracht in de pretentieloze
voorwerpen, die de sporen dragen van een wreed-verworven ouderdom.
Het zijn ook deze objecten, die de Braekeleer schildert. Hij verwerft aldus
een visie op Antwerpen, die ons de stad en den schilder dieper, hartelijker
doet begrijpen. Wij leren Antwerpen zien door de ogen van de Braekeleer,
zoals Rembrandt een beeld van Amsterdam en Vermeer een visioen van
Delft gaven, die niet meer uit onze verbeelding wijken. Steeds zal er in
onze geest iets blijven leven van de glans, waarin deze kunstenaars de
stad van hun hart aan de wereld toonden. Hun verbeelding moge voor
velen een ijdele droom schijnen, tenslotte zal hij meer realiteit blijken
te bezitten, dan zij wellicht vermoeden. Want op hun schoonheidsvolle
dromen past het woord van Gilliams over de Braekeleer : « Zijn droom
is het helder beleven van de onzichtbare realiteit der objecten ».
Gilliams onderscheidt in het werk van de Braekeleer twee perioden :
het tijdperk van de beïnvloeding door Leys, en vervolgens zijn sprong
in het impressionisme. Deze onderscheiding lijkt mij juist. Hij heeft tenvolle meegedaan met de stromingen van zijn tijd, al beleefde hij deze toch
ook weer als romanticus. Dit trof mij, toen ik bladerend in het fraai
geïllustreerde boek, de afbeeldingen zag van de Braekeleer's schilderijen,
waarop hij figuren aan het venster afbeeldt. Dit is ook voor Duitse
romantici een geliefkoosd thema, o.a. voor Von Schwindt. De muzikale
ziel van dezen romanticus schiep hier als 't ware een stuk muziek, een
lied zonder woorden.
De muzikale argeloosheid en kinderlijke onbevangenheid van von
Schwindt missen ongetwijfeld de werken van de Braekeleer, wanneer hij
ditzelfde thema behandelt. Zijn ziel is te veel vervuld van de zware melancolie der mistige landen aan de zee, niet van de lichte, zangerige weemoed
der Duitse wouden. Daarom ook is zijn werk veel ernstiger, zelfs tragischer dan dat van Duitse voorgangers en tijdgenoten. Dit boek van
Gilliams is geschreven met een grote eerbied, tedere bewondering en diep
indringingsvermogen, in een schone welverzorgde stijl. Minder gelukkig
vind ik Gilliams' opmerking over de Braekeleer's godsdienstige gevoelens:
De schrijver doet hier heel gewichtig, maar dit thema heeft hij niet
begrepen. Het is alleen jammer, dat hij er dan toch over wil schrijven.
Dit schaadt bij ernstige lezers ongetwijfeld zijn reputatie. Het is een
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zaamheid werd aldus verzekerd, terwijl de oorspronkelijke indruk van de
litho behouden bleef.
Het boek over Professor J. H. Jurres 1 dat aanvankelijk bedoeld was
als een hulde bij de 70e verjaardag van den kunstenaar, werd tot een
« in memoriam ». De kunstenaar is gestorven, voor hij dit huldeblijk heeft
mogen ontvangen. Zo heeft dit boekje nu nog een heel bijzondere betekenis.
Uit het werk, dat in dit boek is gereproduceerd, verschijnt Jurres voor
ons allereerst als illustrator, een kunstenaar die leeft en werkt met de
gegevens van de wereldliteratuur. Zijn fantasie verbeeldt op geestrijke
wijze de drama's, die eeuwenlang de mensen hebben geboeid : de H. Schrift,
Don Quijote, Uilenspiegel, Shakespeare's drama's, Flaubert. Uit de keus
der onderwerpen blijkt reeds, dat Juryes de romantiek bemint, maar dan
toch ook met een sterke voorliefde voor de barok. Dit verwondert niet,
want barok en romantiek zijn nauw aan elkaar verwant. Ontving b.v. de
Duitse romantiek geen bezieling in het barokke Zuid-Duitsland, waar de
twee romantische zwervers Tieck en Wackenroder in Bamberg ontdekten,
dat daar nog een levende cultuur was, waar men in het harde, koele
Pruisen geen notie van had ?
Men ontmoet in het werk van Jurres vele reminiscenties aan de kunst
van de grote barokkunstenaars en romantici zonder evenwel te kunnen
spreken van navolging, w ant Jurres blijft een zeer persoonlijk talent. Caravaggio, Rubens en Doré hebben hem ongetwijfeld geboeid, en niet alleen
hadden zij hem veel te zeggen, maar ook veel te leren. Ook de naam van
Delacroix spreekt men uit, als men zijn werk beschouwt. Dit is des te
merkwaardiger, omdat hij dezen kunstenaar nauwelijks kende, toen hij al
verschillende werken gemaakt had, die ons doen denken aan het Øuvre
van den groten Fransen romanticus. Dit bewijst, dat de belangrijke geestelijke stromingen haar uitzendtorens hebben, zonder dat de torens elkaar
bewust zijn. De stroom kan onder de grond doorlopen en hier en daar te
voorschijn breken. De bronnen, die dan opwellen delen van hetzelfde
water, al heeft wellicht ook de vorm, w aarin het verschijnt, zijn eigen
typische karaktertrekken.
Jurres is in onze Nederlandse kunst een geheel eigen persoonlijkheid,
waarop wij trots mogen zijn, een figuur als Marius Bauer. Hij heeft de
sfeer van onze grote, maar toch ook kleine intimiteit doorbroken, en een
wereld geschapen, die niet besloten leeft in de begrensde ruimte van het
mistige Nederlandse landschap, en in de kleine wereld, hoe fraai ook, van
het sobere, pure stilleven. Zijn kunst leeft van een bruisende, overdadige
fantasie, die soms in verwarring brengt, vaak ons aangrijpt, en altijd de
bewondering opwekt, ook vooral door het grote technische meesterschap.
Hij heeft met zijn zeer persoonlijk talent de facetten van de Nederlandse
kunst verrijkt, al blijft hij ook met zijn vitaal, kleurrijk werk vrijwel een
eenling in dit land, waar de zon met zoveel moeite vaak door dichte nevelen
moet boren, en haar gouden gloed ons zelden lange tijd verheugt. Dergelijke
figuren zijn van onze Nederlandse kunst een bezit, dat men behoort te
kennen, om het des te hoger te kunnen waarderen.
1. Henri H. van CALKER, Prof. J. H. Jurres. Uitg. Het Hollandsche
Amsterdam, 1947, 98 pp., f. 5.90.
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Hei Indië--Beleid V
door Max van POLL
CRITIEK EN COMMENTAREN OP LINGGADJATI

Nauwelijks was de overeenkomst van Linggadjati door de CommissieGeneraal geparafeerd, of reeds op den onvolledig en ten dele ook onjuist
overgeseinden tekst in de dagbladen vormden velen zich een oordeel. Het
reeds in brede kring voor het vertrek van de Commissie gewekte wantrouwen, met name in de persoon van haren voorzitter ; de met hartstocht
geladen geestesgesteldheid van « oud-Indischgasten » t.o.v. de geschillen
over de Indische politiek vóór de bezetting, welke zich uit spraken in den
strijd tussen de Leidse en de Utrechtse richting, en met name ook jegens
den Luitenant-Gouverneur-Generaal Dr van Mook ; de ontzaglijke financiële belangen bij de geldbelegging in Indische ondernemingen betrokken ;
en het nationalistische sentiment, dat de grootheid van Nederland in de
wereld ten nauwste verbonden weet met de heerschappij over Indië ;
al deze gevoelens werkten samen aan deze even snelle als felle reactie.
Daarbij komt dan nog een speciaal Hollandse karaktereigenschap, in
de eeuw aan den tweeden wereldoorlog voorafgaande versterkt door het
isolement in de meest strikte neutraliteit, waarin Nederland zich had
teruggetrokken : de neiging zich in een zekere zelfvoldaanheid af te sluiten
van de buitenwereld, van de gewantrouwde « grote politiek », alles in de
eigen sfeer en het vertrouwde eigen midden zo goed mogelijk perfectionerend. Een in bepaalde kringen diep wortelende gehechtheid aan de
betekenis en aan de letter van hetgeen geschreven staat, werkt daarbij een
vérgaande staatsrechtelijke acribie in de hand : Nederland onder Hollandse
leiding
het Zuiden was nog pas begonnen zich te vormen en een langdurige wetenschappelijke en politieke achterstelling in te halen
heeft
in de laatste anderhalve eeuw wel vele eerste rangs deskundigen voortgebracht doch geen staatsman van internationale betekenis. Het was aan
de staatkunde min of meer vervreemd.
Deze geestesgesteldheid kennende, heb ik op 20 November 1946, vijf
dagen na de parafering van Linggadjati, in een radio-rede van Batavia uit
gewaarschuwd tegen een beoordeling van deze overeenkomst uitsluitend
of zelfs allereerst van staatsrechtelijk standpunt uit. Ik zeide toen : « Reeds
nu blijkt, dat al te gemakkelijk wordt aangenomen, dat de tot standgekomen ontwerp-overeenkomst te zeer primair een staatsrechtelijk stuk
zou zijn. Zij is dit niet, zij is primair een staatkundige overeenkomst,
welke de moeilijkheden om tot elkaar te komen moest overwinnen, en pas
secundair in grote lijnen de staatsrechtelijke vormen tekent, welke daartoe
in de toekomst zullen moeten ontstaan.
Er zal voor de staatsrechtskundigen aan beide zijden nog werk genoeg
aan de winkel komen, om ter constituerende vergadering van de Federatie
der Verenigde Staten van Indonesië de federale Grondwet te ontwerpen en
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karakter. Zij betekent het tot st and komen van een statenbond. De
arbitrage-clausule bewijst haar volkenrechtelijk karakter ;
5. Het koninklijk gezag in de Indonesische Unie is fictief ; er is geen
Overheid in de Unie ;
6. In strijd met de wet heeft de Commissie-Generaal geen oplossing voorgesteld « binnen het Koninkrijk » ;
7. De overeenkomst is vaag en onduidelijk ;
8. De Commissie-Generaal liet zich verleiden tot een veel te snelle werkwijze ; de overeenkomst vertoont de gevolgen daarvan ;
9. De wilsovereenstemming bij de beide partijen, noodzakelijk voor elke
overeenkomst, ontbrak.
Eerst een algemene opmerking over overeenkomsten van niet zuiver
burgerlijken aard (zelfs voor overeenkomsten van burgerlijk recht geldt
deze blijkens de ervaring ook, zij het in mindere mate) : de beheersing
van taal en woord is, zelfs bij de bekw aamste juristen, niet volledig en
scherp genoeg om denkbeelden, bedoelingen en afspraken tot zo klare
uitdrukking te brengen, dat elk later verschil in interpretatie bij voorbaat
kan worden uitgesloten. Daarom zijn terminologische discussies over elke
denkbare ontwerp-overeenkomst steeds mogelijk, en blijken ze achteraf
toch steeds onvoldoende en grotendeels onvruchtbaar.
Beroemde voorbeelden uit den allerlaatsten tijd kunnen wel de overeenkomsten van Potsdam, Yalta en Teheran worden geacht. Niet minder
is dit het geval met het Handvest der Verenigde Naties, waarvan gezegd
is, dat het wemelt van tegenstrijdigheden.
Het komt er naar mijn heilige overtuiging, bij het afsluiten van dergelijke overeenkomsten veel meer aan op den goeden wil en het wederzijdse
vertrouwen der betrokkenen dan op de terminologie, welke bij niet goeden
wil, blijkens de ervaring, nooit zo kan worden gekozen, dat geschillen
erover uitgesloten kunnen worden geacht.
Wat de overeenkomst van Linggadjati in het bijzonder aangaat, vertegenwoordigde op het ogenblik van de aanvang der besprekingen de Indonesische delegatie de mening van de Republikeinse Regering, welke blijkt
uit destijdse publicaties van Soetan Sjahrir. Dit standpunt was, dat Nederland en de Republiek Indonesia (omvattend geheel het naar hun thesis
« voormalige » Nederlands-Indië) twee onafhankelijke staten waren, die
echter (zoals b.v. Nederland en België) zoveel historische en economische
banden hadden, dat het voor beiden gewenst was een verdrag te sluiten.
Daarin zouden dan aan Nederland en de Nederlanders bijzondere voorrechten worden toegekend. De Republiek beschouwde dus zichzelf als een
reeds « souvereine » Staat, die onderhandelingen begon met een andere
« souvereine » Staat : Nederland.
De Commissie-Generaal daarentegen ging ervan uit,
ook hare instructie
wilde dit
dat de souvereiniteit van Nederland over geheel Indië nog
bestond. Zij stond daarbij echter voor het probleem wat voor iets de
wederpartij was met wie zij de opdracht had te onderhandelen en eventueel
tot een overeenkomst te geraken. Om zulk een overeenkomst te kunnen
afsluiten moest die wederpartij toch een zekeren status hebben en wel
zulk een status, dat verwacht kon worden, dat zij in staat zou zijn het
overeengekomene ook uit te voeren. De algemene term van de Instructie
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der Commissie-Generaal, gewagende van een « nieuw opgekomen staatkundige organisatie » wijst allerminst op zulk een status. Men kan geen
staatkundige overeenkomst afsluiten met een of andere willekeurige « nieuw
opgekomen staatkundige organisatie », als deze generlei staatkundige zeggenschap heeft, als zij geen reële macht is, welke zulk een overeenkomst
ook kan uitvoeren.
Slechts wie elke bespreking en onderhandeling met de bedoelde staatkundige
organisatie a priori als ontoelaatbaar afwijst, kan ook bezwaar maken
tegen dit noodwendig en onontkomelijk gevolg. Maar zulk een afwijzing
verwerpt dan de ganse zoals wij zagen volkomen gerechtvaardigde
Regeringspolitiek. In zoverre zij zich bitter keert tegen de erkenning van
zulk een status door de Commissie-Generaal, is zij onbillijk en aan het
verkeerde adres gericht. Veel inconsequenter nog zijn zij, die de Regeringspolitiek steunen, doch niettemin de Commissie-Generaal verwijten, dat zij
dit onvermijdelijk gevolg van deze politiek niet kon ontgaan. En hiermede
kom ik dan op de critiek.
Ad primum : De ontwerp-overeenkomst was in strijd met de Grondwet.
Over geen verwijt heb ik mij meer verwonderd dan over dit. Dit zal wel
hieraan liggen, dat er geen lid, noch enig adviseur van de CommissieGeneraal was, die niet als uitgangspunt bij de onderhandelingen hadden
aanvaard, dat welke overeenkomst ook zou tot stand komen, herziening
van de Grondwet in elk geval noodzakelijk zou zijn. Immers handhaving
van de onbeperkte Nederlandse gezagsuitoefening over Indonesië, zoals die
ligt uitgedrukt in Art. 62 van de Grondwet (zie K.C.T. STREVEN, Juni
1948, pp. 957 vv.), kan onmogelijk geschieden als Indonesië tot een gelijk
en gelijkwaardig deel van het Koninkrijk moet worden gemaakt, zoals de
bindende Koninklijke rede van 6 Dec. 1942 en de Instructie voor de
Commissie-Generaal dit eisten. Dus kon het niet anders of wat in welk
ontwerp-overeenkomst dan ook zou worden voorgesteld, moest met de
huidige Grondwet niet in overeenstemming zijn te brengen.
Dit is zo duidelijk, dat er verder niets aan behoeft te worden toegevoegd.
Dat niettemin de Commissie-Generaal beschuldigd werd van Grondwetschennis, is te meer verwonderlijk, omdat in de ontwerp-overeenkomst zelf
van Linggadjati een artikel is opgenomen, waarin wordt vastgesteld, dat
de nieuwe verhoudingen, welke deze overeenkomst voorziet, slechts door
Grondwetswijziging mogelijk zijn en dat inmiddels de bestaande grondwettelijke toestand door beide partijen wordt aanvaard. In art. 15 wordt
gezegd, dat de Nederlandse Regering het nemen van wettelijke maatregelen
zal bevorderen, « om in afwachting van de totstandkoming der Verenigde
Staten van Indonesië en der Nederlands-Indonesische Unie, de staats- en
volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk der Nederlanden daarop te
laten aa nsluiten ».
M.a.w. thans is de staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk
der Nederlanden nog een onoverkomelijk beletsel voor de « ontworpen
staatsrechtelijke structuur » ; maar de Nederlandse Regering zal bevorderen,
dat die wettelijke maatregelen worden getroffen, waardoor dit beletsel
wordt weggenomen : d.w.z. Grondwetsherziening.
Ad secundum : In Artikel 1 der overeenkomst wordt zelfs een juridische
pretentie der Republiek erkend.
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Het bewijs voor dit verwijt werd aldus geconstrueerd : Art. 1 erkent,
dat de regering van de Republiek Indonesië de facto het gezag uitoefent
over Java Madoera en Sumatra. Nu zijn er delen van dit gebied, welke
door de Nederlandse troepen zijn bezet (toen veel kleinere delen dan
nu ! M. v. P.) Daar oefent de Republiek geen gezag uit. Toch wordt
er haar gezag erkend. Dus wordt een aanspraak de jure van de Republiek
erkend.
Antwoord : de volgende zinnen van art. 1 zeggen uitdrukkelijk, dat de
door de geallieerde en Nederlandse troepen bezette gebieden geleidelijk in
het Republikeinse gebied zullen worden ingevoerd. Dus behoorden ze toen
nog niet tot dat gebied en draagt onze bepaling duidelijk het karakter
van een uitzondering t.o.v. den eersten zin. Verder : alle artikelen der
overeenkomst zijn even geldig. Ze dragen het karakter van voorwaarden
voor de erkenning in den eersten zin (hierover straks nader) . Worden deze
voorwaarden niet nagekomen, dan heeft ook die « invoeging » niet plaats.
Alleen als de gehele overeenkomst wordt uitgevoerd, zal « uiterlijk op het
tijdstip in artikel 12 genoemd, de invoeging zijn voltooid ». Dat is op zijn
vroegst 1 Januari 1949. Op dien datum zou dan . ook de ganse nieuwe
staatsrechtelijke constructie tot stand gekomen moeten zijn ; en deze eist
—behoudens toepassing van art. 3 en 4 dat dan geen gebieden meer
door de Nederlanders zullen zijn « bezet ».
Ad tertium : De erkenning dat de Republiek gezag uitoefent op Sumatra,
is in strijd met de feiten.
Ten bewijze hiervan heeft men zich beroepen op het door mijzelf
geschrevenRapport der Parlementaire Commissie, waarin inderdaad staat,
dat op Sumatra een chaotische toestand heerste. Vergeten wordt daarbij
echter, dat de toestanden in het revolutionnaire Indonesië zeer snel veranderen. En op Sumatra was de toestand zeer snel veranderd. Het beste
bewijs daarvoor is te vinden in de beruchte publicatie van het Comité
voor de Rijkseenheid, welke den naam draagt : « Het Laatste Nieuws uit
dus nog
Indië ». Ik lees daarin, in het nummer van 11 September 1947
van de
vóór de aankomst van de Commissie-Generaal in Indonesië
hand van een specialen correspondent op Sumatra : « Ik meen, dat men in
Holland onderschat het aantal Merdeka-roepers. Vooral in Noord-Sumatra
zijn het er velen. En het zijn daar allerminst losse benden rampokkers,
die de Republiek niet in de handen zou hebben. Integendeel, er is een
hechte organisatie, die dagelijks wordt toegesproken via Radio-Djogja. »
Als dit nu zelfs van deze zijde wordt toegegeven, en als uit tal van
rapporten, welke de Commissie-Generaal in handen en te horen krijgt,
hetzelfde blijkt, dan is het toch wel duidelijk, dat deze critiek op de
overeenkomst van Linggadjati met de feiten in strijd is. Wat niet wegneemt,
dat er ook talrijke verborgen sympathieën waren met verdreven vorsten
en gewestelijke zelfstarídigheidsbewegingen.
Ad quantum : De overeenkomst draagt geen staatsrechtelijk doch een
volkenrechtelijk karakter.
Hier raken we het punt, waar de critiek het meest en het scherpst op
aanviel, en dat ook nog werd vastgehouden door de niet-weinigen, die
in een later stadium vrijwel alle overige critiek lieten vallen. De critiek
construeert hare bezwaren en verwijten in het kort aldus :
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zetelt deze samenkomst, M. de V. in deze zaal » (H an delingen 29e Verg.,
16 Dec. 1946, blz. 893-894) .
Dr van Mook heeft de in Batavia aanwezige leden van de vreemde Consulaten bijeengeroepen om hun dit verschil tussen een erkenning de facto
in volkenrechtelijke zin en deze erkenning van een feitelijk bestaanden
toestand op het souvereine gebied van het Koninkrijk der Nederlanden
uiteen te zetten ; en al deze in diplomatie geschoolde heren bleken het
onderscheid volkomen te begrijpen.
Men zou intussen kunnen volhouden : dit is nu wel uwe interpretatie
van art. 1 en wellicht die van de ganse Commissie-Generaal ; maar de
tekst is naar onze overtuiging wel degelijk zo, dat aan een volkenrechtelijke
verhouding moet worden gedacht. Welnu, ik heb mij niet tevreden gesteld
met alleen maar op mijzelf te vertrouwen. Ik heb nadat deze critiek van
buiten bleek, het oordeel doen inwinnen van drie onbetwiste autoriteiten
op staats- en volkenrechtelijk gebied, van wie een erkend tegenstander
van Linggadjati. Hun oordeel laat ik thans hier volgen :
Professor v an Asbeck schreef : Is er verschil tussen de uitdrukkingen :
a) de erkenning van een regering de facto gezag uitoefenende over...
(zie art. 1 van de overeenkomst van Linggadjati ;
b) erkenning de facto van de regering van... Voorzover ik daartoe in
het mij gelaten uurtje gelegenheid gehad heb, geeft een onderzoek van
volkenrechtelijke literatuur op dit punt geen uitsluitsel. Dat is ook niet
verwonderlijk, waar de kwestie van erkenning van opstandige of separatistische regeringen of staten steeds zo zeer samengehangen hebben met de
plaatselijke en temporele machtssituaties, dat één juridisch, volgehouden,
consequente terminologie en gedachtengang niet te vinden is.
Voorts bemoeit de volkenrechtelijke literatuur zich alleen met de erkenning van een gezag, dat daarna en daardoor (zij het misschien slechts
voor een tijd) een eigen rol gaat spelen in het internationale rechtsleven.
In de ontwerpsovereenkomst is nu juist deze bedoeling ten enenmale
afwezig. Tot 1 Jan. 1949 blijft volkenrechtelijk de oude toestand gehandhaafd, alleen aangepast aan de ontworpen staatsrechtelijke bouw (art. 15) :
daarna zullen het Koninkrijk enerzijds en de Ver. St. v. I. anderzijds
samenwerken voor het buitenlands beleid en zal de opneming van Indonesië
in de Ver. volken worden ter hand genomen. De Nederlandse Regering
geeft door art. 1 der overeenkomst
welk artikel men moet lezen in de
ga nse contextuur der overeenkomst
niet te kennen, dat zij in een internationaalrechteli jke relatie met de Republiek wil treden
wij denken
niet aan b.v. consulaire vertegenwoordiging
; wat hier gebeurt is de
inlijsting der Republiek als een met het geldend recht in strijd ontst an e
rechtsgemeenschap in het kader van de Ver. St. v. I., het is de legitimatie
van een revolutionnair gezag. Hier wordt een feitelijk gevormde, nieuwe,
regionale rechtsgemeenschap haar plaats in het grote Indonesische geheel
toegewezen langs tweezijdigen weg ; in normale tijden zou ditzelfde gebeurd
zijn juridisch langs unilaterale procedure, nl. bij een instellingsordonnantie,
op grond van de Indische Staatsregeling.
Wil men nu bepaald een verschil ontdekken tussen de twee bovenaangehaalde uitdrukkingen, dan klinkt a. minder vérgaand, meer gereserveerd dan b. Met a. wordt alleen gezegd : daar en daar oefent die regering
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het gezag uit. Met b. wordt hetzelfde gezegd maar met deze verklaring
erbij : wij, erkennende regering, wensen van die en die belangen de daardoor
nodige relaties met de erkende regering aan te knopen. In de volkenrechtelijke practijk waren dat altijd de relaties, nodig voor de onmiddellijke
bescherming van onderdanen en goederen der erkennende regering.
Professor van Eysinga :
1. In de eerste plaats treedt deze overeenkomst niet in de sfeer van het
volkenrecht. Men moet nog twee stappen doen (federatie en Unie) aleer
men ten aanzien van de nieuwe rechtsorde in Indië het volkenrecht
binnentreedt.
2. Gesteld, dat aan deze overeenkomst volkenrechtelijke consequenties
verbonden zouden zijn, dan valt zeker niet als vaststaand aan te nemen,
dat de in art. 1 der ontwerpovereenkomst geformuleerde erkenning verder
zou gaan dan de « erkenning de facto van de Regering ». De volkenrechtelijke regels op dit punt zijn zozeer gedetermineerd door de bijzondere
gevallen, dat van een vaststaand onderscheid niet kan worden gesproken.
Professor Kranenburg : Ik ben het met bovenstaande (het gesch revene
door prof. v. Eysinga) eens. De formulering van art. 1 schijnt mij zelfs
minder ver te gaan dan de woorden « erkenning de facto van een regering ».
De term « gouvernement de facto » wordt geregeld gebruikt voor volkenrechtelijke « de facto » erkenningen. Overigens lijkt het mij een al te
spitsvondige onderscheiding, vooral waar, zoals v. E. terecht zegt, in dezen
de nuances van de casuistiek de stof zodanig beheersen, dat er geen vaste
regels te stellen zijn.
Het is mij bekend, dat een advies, uitgebracht door Prof. von Francois
aan Prof. Romme, waarvan ik echter de tekst niet bezit, zeer gunstig was
voor de beperkte betekenis van art. 1 en des zelfs niet-volkenrechtelijk
karakter. Conclusie : de overeenkomst ligt buiten de volkenrechtelijke
sfeer ; ze draagt dus niet het karakter van een tractaat ; ze doet geen
afstand van grondgebied aan de Republiek ; ze geeft alleen aan de onderhandelende partij slechts dien status, die strikt nodig is om überhaupt een
overeenkomst als deze te kunnen sluiten : den status van een de facto
gezagsvoerder binnen het de jure onaangetaste souvereine Nederlandse
rechtsgebied. Het afsluiten der overeenkomst is dus niet in strijd met
art. 1 van de Grondwet.
Nog een opmerking : de redenering, dat uit het feit, dat de CommissieGeneraal haar ter goedkeuring aan de Volksvertegenwoordiging wilde
voorleggen, blijkt, dat deze Commissie zelf haar volkenrechtelijk karakter
zou hebben erkend, is zo duidelijk in strijd met de logica, dat het mij
zou hebben verwonderd haar door ernstige lieden te zien aangewend, als
ik op dit gebied niet had geleerd van elke verwondering af te zien. Deze
redenering immers komt hierop neer : een tractaat moet onderworpen
worden aan de goedkeuring der volksvertegenwoordiging ; deze overeenkomst wordt onderworpen aan de goedkeuring der volksvertegenwoordiging ;
dus is ze een tractaat !
De petitio principii ligt er duimen dik op !
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geweest en nooit hadden ze voor één zelfde zaak gestreden. De kruistochten
hebben het besta an zelf van Europa en zijn Christelijk solidariteitsgevoel
geopenbaard. Terwijl echter deze daad ontsproot uit het edelmoedig
dynamisme van krachtige, jonge volkeren, zo is de huidige reactie van
het oude Europa, integendeel, ingegeven door een defensief reflex, een
uiterste poging tot zelfverdediging t.o.v. de bedreiging van de cultuur die
zijn wezen zelf bepaalt.
Het collectief gevaar is nochtans niet de enige kracht, die de volkeren
van Europa verbindt. Jaren lang reeds wordt de noodzakelijkheid ener
economische integratie van dit werelddeel verkondigd en ingezien. Indien
de pogingen in die zin ondernomen, tot nog toe schipbreuk hebben geleden
dan is dit vooral te wijten a an het heersende wantrouwen onder de betrokken natiën en aan de aard van de aangewende middelen, waaraan geweld
niet altijd vreemd was. Na de tweede wereldoorlog nu is economische
samenwerking onder de Europese Staten een « conditio sine qua non »
geworden v an hun materieel herstel. Indien daarover in 1944 nog enige
twijfel mocht bestaan, d an is die in 1948 ongetwijfeld verzwonden. Daarom
in het wellicht een « felix culpa », dat er geen definitieve vredesverdragen
onmiddellijk na het staken der vijandelijkheden tot stand kwamen.
De uitputting van Europa is th an s zo ver gevorderd dat het, op eigen
middelen aangewezen, zelfs met verenigde krachten, zijn herstel niet meer
kan bewerken. Daarom hebben de U.S.A. de reddende hand uitgestoken.
Overtuigd dat hun hulp haar doel zou missen, indien ze niet met een
constructieve Europese coöperatie samenvalt, hebben zij deze als voorwaarde vooropgesteld.
Zó convergeren dan drie factoren naar hetzelfde doel : de bedreiging
van de Europese gemeenschap in haar kostbaarste erfgoed ; de materiële
levensnoodwendigheden zelf ; de onontbeerlijke, doch conditionele hulp van
de U.S.A. Zij worden overkoepeld door de inte rn ationale noodzakelijkheid
van een sterk en gestabiliseerd Europa, dat op dit ogenblik de belangrijkste
bijdrage tot het zo moeilijk te bereiken wereldpolitiek evenwicht kan leveren.
Indien de psychologische ommekeer, door de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije teweeggebracht, werkelijk de aanleiding wordt tot het realisere n
van dit doel, dan zal het offer van Massaryk niet tevergeefs geweest zijn.

.

II. - RADERWERKEN VOOR EUROPESE SAMENWERKING

Er wordt op dit ogenblik in verscheidene werkhuizen tegelijk aan het
optrekken van het Europees gebouw gewerkt. Daar is vooreerst de blijvende
organisatie, die door de zestien Marshall-landen te Parijs werd opgericht,
met name de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking
waarvan het arbeidsveld zich tot de westelijke bezettings-zones van Duitsland uitstrekt. Ze werkt te Parijs. Haar voornaamste orgaan is de Raad
waarin al de deelnemende landen vertegenwoordigd zijn. Zij omvat tevens
een uitvoerend comité van zeven leden, jaarlijks door de Raad aangesteld,
alsook een bestendig secretariaat en een aantal technische comités waaronder de Studiegroep voor een Europese Tolunie speciaal dient te worden
vermeld.
Vervolgens zijn er de lichamen, in het leven geroepen door de vijf landen

.
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die het
Groot-Brittannië, Fr an krijk, Nederland, België, Luxemburg
Pact v an Brussel hebben ondertekend. Zij zetelen te Londen. Het hoofdorgaan is hier de Bestendige Adviserende Raad der vijf Ministers van
Buitenlandse Zaken, die ten minste ééns per trimester vergaderen. Daarnaast fungeren het permanent orga an van de adviserende raad en het
permanent militair comité.
Ten slotte is er de economische commissie voor Europa. Zij is gevestigd
te Genève en groepeert achttien staten w aarvan sommige tot West-Europa
en andere tot Oost-Europa behoren. Deze instelling werkt in de schoot
van de Organisatie der Verenigde Volken.
Tot nu toe werd evenwel de beslissende stap niet gedaan, in casu, het
overdragen op één van die lichamen van het nodige gezag om over bepaalde
aangelegenheden zelfstandig te beslissen.
Voor de instelling van Genève is zulks begrijpelijk : zij is uiteraard
consultatief. Doch ook te Parijs heette het, dat door de speciale lichamen,
die in het leven zouden worden geroepen, niets zou worden ondernomen
dat als een inbreuk op de souvereiniteit der deelnemende naties kon worden
beschouwd. Zelfs in het Pact van Brussel werd op dit punt geen concessie
geda an . Symptomatisch in dit opzicht is wel, dat de militaire over eenkomst,
onl angs tussen zo nauw verbonden landen als België en Nederland gesloten,
de onaan tastbaarheid v an de souvereiniteit van de betrokken naties opnieuw
onderstreept.
Nu hee ft het weinig nut te praten over een Westerse Unie, en ingewikkelde
raderwerken met dit doel in beweging te zetten, indien deze, als het op
beslissingen en actie aankomt, voor hun taak niet opgewassen blijken
omdat ze de nodige bevoegdheid niet bezitten. Zolang alle l an den hun
eigen weg ga an , zolang ze aan hun ongerepte souvereiniteit vasthouden en
zolan g ze uitsluitend in functie van onmiddellijk-nationale belangen reageren, blijven alle pogingen tot organisatie van het vasteland vruchteloos.
Er is slechts één criterium waaraan de wil en de moge lij kheid tot cooperatie
onder de West-Europese volkeren kan worden gemeten, en dat is de mate
waarin de betrokken natiën bereid gevonden worden om zich inspanning
en offers te getroosten ten bate van de Europese gemeenschap.
Hier moet worden vastgesteld dat de kleinere natiën het voorbeeld geven.
Terwijl de grote mogendheden vooral om het voeren van de leidersrol
wat noch hun weifelende houding, noch de resultaten
bekommerd zijn
aarzelt het kleinste land van
van hun economische politiek wettigen
Europa niet, zonder de Amerikaanse hulp af te wachten, o.m. aan zijn
machtige buurtstaten kredieten te verlenen die thans in totaal twaalf
milliard frank overschrijden.
III. - EERSTE STAPPEN NAAR ECONOMISCHE INTEGRATIE

Sinds l an g is iedereen het er over eens, dat economische samenwerking
de allereerste voorw aarde is van Europa's herstel. De bereidheid d aartoe
werd reeds officieel in het eerste verslag der Zestien, als antwoord op het
aan bod van Marshall, uitgedrukt. Op 16 April 1948 werd te Parijs een
Conventie voor Europese Economische Samenwerking ondertekend waardoor diezelfde landen de verbintenis aangaan de productie op te voeren,
.
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In hetzelfde gedachtenverband moeten de « off-shore purchases » worden
gezien, m.a.w. de aankopen, met Amerikaanse dollars, doch in Europa zelf,
van producten die de Verenigde Staten niet in voldoende mate zou kunnen
leveren. Het Amerikaanse Staatsdepartement is geneigd om de uitvoering
van het Marshallplan te oriënte ren in die richting, welke overigens volkomen
met het beoogde doel Europa's organisch herstel overeenstemt. Het
stuit daarbij op de weerstand van Amerika anse zakenmilieu's, die alleen
oog hebben voor onmiddellijk renderende handelstransacties. In dit opzicht
is het aanstellen van Paul Hoffmann als administrateur van het Marshallplan in Europa evenwel geruststellend. De ruime visie van deze man wettigt
een sterk vertrouwen in de wijze waarop de Amerikaanse hulp zal worden
verleend. Hij schrikt er niet voor terug h andelstransacties niet alleen onder
de Marshall-landen onderling maar ook met Oost-Europa te bevorderen,
wel bewust van het feit dat Europa's heropbouw zonder goederenverkeer
tussen Oost en West ondenkbaar is. Zo stond hij aan Oostenrijk toe voor
20.000 ton kolen ter waarde van 400.000 dollars aan te kopen in Polen.
Dezelfde man aarzelt niet te verklaren, dat de Verenigde Staten, indien
zij Europa welvarend wensen te zien, hun grenzen voor de Europese
producten moeten open stellen. « De tolrechten en handelsbeperkingen »,
aldus Hoffman, « zijn voor ons (Amerikanen) even schadelijk als voor de
rest van de wereld. Het economisch imperialisme v an de 19e eeuw heeft
uitgediend ; we hebben eindelijk begrepen, dat goede producenten ook
goede kliënten zijn ; we weten dat een l and niet kan kopen indien het
niet produceert ; we weten ook dat tenslotte eenieder de noodlottige gevolgen
ondergaat van een depressie in gelijk welk deel van de wereld. »
Deze woorden in de mond van een lucied zakenman, waaraan de leiding
werd toevertrouwd van de grootste economische en politieke reddingsoperatie ooit op touw gezet, zouden voor al de Europese gezagdragers een
aansporing moeten zijn om de oplossing v an het probleem der Europese
integratie met dezelfde ruimte van geest en met dezelfde verlichte edelmoedigheid na te streven.
IV. -- DE MILITAIRE BEVEILIGING VAN HET WESTEN

Het economisch herstel van West-Europa moet zijn logische aanvulling
vinden in het organiseren van de verdediging. Op dit gebied reikt het
Pact van Brussel veel verder dan de tot nu toe gesloten allianties en
bepaaldelijk het Anglo-Frans verdrag van Duinkerken, waarin alleen de
mogelijkheid van een Duitse agressie in overweging werd genomen.
Krachtens bewust Pact gaan de contracterende partijen de verbintenis
aan met alle ter beschikking staande middelen, militaire inbegrepen, hulp
en bijstand te verstrekken, indien tegen één van hen een gewapende aanval
in Europa zou worden ondernomen. Deze militaire overeenkomst werd
gesloten in overeenstemming met artikel 51 van het Handvest van de
Verenigde Volken, dat de mogelijkheid van individuele en collectieve zelfverdediging tegen een gewapende aanval voorziet.
Wat het aanbod van Marshall niet vermocht, werd aldus onrechtstreeks
door de gebeurtenissen van Praag teweeggebracht. In die zin is het waar,
dat de Westerse Unie door de houding der Sovjet-Unie gesmeed is.
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Het spreekt vanzelf en Bevin o.m. leg& er de nadruk op, dat het
Pact tegen niemand gericht is, maar integendeel aanstuurt op veiligheid
en op samenwerking met alle landen die aan de vrede ge hecht zijn.
In uitvoering van het Pact vergaderden de vijf Ministers van Defensie
te Londen op 30 Maart 1948 ten einde de mogelijkheid tot efficiënte
militaire samenwerking te onderzoeken en gemeenschappelijke verdedigingsplannen te bespreken. Daarmee werd de werkzaamheid van het permanent
militair comité ingeluid. Bij die gelegenheid werd eveneens van gedachten
gewisseld over een eventuele Amerikaanse hulpverlening. Evenzeer als voor
het economisch herstel, is Amerikaanse hulp immers voor de militaire
beveiliging van het Westen onontbeerlijk.
Het parallel is volledig : ook inzake militaire aangelegenheden verlangden
de Verenigde Staten, dat Europa de eerste stap zou doen in de richting
van constructieve samenwerking. De dag zelf waarop het Vijf-landen Pact
werd ondertekend, beloofde President Truman aan de vrije natiën passende
militaire steun om hen te beschermen, indien de omstandigheden zulks
mochten eisen. Daarbij vertolkte hij ongetwijfeld het standpunt van het
Staatsdepartement voor Buitenlandse Zaken. Doch hiermede is niet alles
gezegd. De verdediging van West-Europa doet in Amerika ernstige militaire
en politieke problemen oprijzen. De beveiliging van bepaalde Europese
natiën tegen de invasie vanuit het Oosten is inderdaad onverenigbaar met
de thans heersende Amerikaanse strategische denkbeelden. Praktisch komen
deze hierop neer, dat in geval van agressie de aanvallende staat tot machteloosheid zou worden gebracht door de ve rn ietiging van zijn vitale centra
met behulp van een machtige luchtvloot. Deze repressaille-strategie
veronderstelt echter invasie. Het doel van het Pact van Brussel is nu juist
deze te voorkomen of tenminste er aan te weerstaan. Een derde bevrijding
na een derde bezetting zoals men zich die kan indenken, zou inderdaad
voor Europa noodlottig zijn. Het is mogelijk, dat de operatie zou slagen,
maar de zieke zou ze niet overleven.
Bij zijn bezoek aan Amerika heeft Spaak er de nadruk op gelegd, dat,
om doelmatig te zijn, de militaire hulp van de Verenigde Staten zou moeten
bestaan in het onmiddellijk inzetten van materieel en manschappen in
geval van agressie.
In dit verband had de Amerikaanse Staatssecretaris voor Defensie,
Forrestal, een verhoging van het militair budget voorgesteld ten belope van
3 milliard dollar, aan te wenden voor een evenredige versterking van de
land-, lucht- en zeemacht. Het Congres gaf er echter de voorkeur aan de
kredieten voornamelijk te besteden aan de uitbreiding en modernisering
van de Amerikaanse luchtvloot, die van 55 tot 70 gevechtsgroepen zou
worden uitgeb re id.
Het perspectief van een « isolationistische oorlogvoering » die alleen het
vernietigen van de vijand zou beogen, nadat hij heel Europa onder de voet
zou hebben gelopen, is voor de Europeanen niet bepaald aanmoedigend.
De Amerikaanse pers toont te dier zake even veel begrip als de President
en zijn ministers. Het gevaar bestaat echter, dat binnenlandse electorale
overwegingen een terugslag hebben op de beslissingen v an het Congres
inzake buitenlandse politiek. Conscriptie en dienstplicht zijn nu eenmaal
nergens populair.
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Na de staatsgreep van Praag heeft het Amerikaans Congres de E.R.P.wet, zonder aarzelen, aangenomen. Zal er dan een nieuwe staatsgreep nodig
zijn, opdat de Marshall-lijn tot in zijn militaire consekwenties wordt
doorgetrokken
V. -- DE WESTELIJKE UNIE IN WERELDVERBAND

Wanneer men bedenkt ten koste v an welke inspanning en onder welke
druk de eerste, vrij geringe, resultaten inzake Europese coöperatie werden
bereikt, dan is men geneigd te twijfelen a an de verwezenlijking van een
homogene Westelijke Unie in de naaste toekomst.
Reeds in de zeer beperkte Benelux-ruimte schijnt de volledige integratie
op ernstige moeilijkheden te stuiten. Over het essentieel Duitse probleem
werd eerst einde Mei 1948 na zeer moeizame besprekingen een betrekkelijke
overeenstemming onder de Westerse landen bereikt. De positie van GrootBrittannië, dat nog niet tussen zijn Commonwealth-belangen en zijn reële
inschakeling in Europa gekozen heeft, noch blijkbaar wil kiezen, blijft
een onrustwekkend vraagteken. Indien het Federalistische Kongres van
Den Haag iets bewezen heeft, dan is het wel, naast de veelvuldigheid en
de complexiteit der op te lossen problemen, het ontbreken van overeenstemming, niet zozeer over het uiteindelijk te bereiken doel, als over de
concrete middelen die daartoe moeten worden aangewend. Dit geldt voornamelijk voor de toekomstige economische en sociale structuur van Europa.
Toch groeit, ondanks alles, het klare bewustzijn, dat, willen de Europese
natiën hun eigen lotsbestemming en hun eigen levensstijl bepalen, zij hun
krachten moeten verenigen. Hoe zou Europa, verdeeld als het is, zich onafhankelijk kunnen handhaven in een wereld samengesteld uit gecentraliseerde
en sterk georganiseerde ruimten en in de dreigende nabijheid van het
geweldig monolithisch Russisch blok ? De zwakheid van de Europese
mozaïek is als het ware een uitdaging voor het Kremlin-imperialisme. Het
antwoord van Molotov op de nota van de Amerikaanse gezant te Moskou,
Bedell Smith, in verband met een mogelijke toenadering tussen de Verenigde
Staten en de U.S.S.R. is op dit gebied veelbetekenend. « Zoals de Verenigde
Staten een politiek voeren van goede verstandhouding met nabuurstaten en
met andere Amerikaanse staten, wat zeer begrijpelijk is, aldus Molotov,
zo wenst ook de Sovjet-Unie haar betrekkingen met nabuurstaten en met
andere staten in Europa te consolideren. Deze politiek zal door de SovjetUnie in de toekomst worden voortgezet. » Zulke taal is duidelijk : waarom
verder twisten ? Ik laat U het Westerse halfrond en wellicht de eilanden
van de Stille Oceaan, laat U mij het Euraziatisch continent en zijn
Afrikaanse bezittingen.
Het verlangen van de U.S.S.R. om bilaterale besprekingen te voeren
met de U.S.A. kan slechts worden verklaard door de wens het bestaande
status quo, dat potentieel in het voordeel is van de niet-communistische
wereld (al de randgebieden van het Euraziatisch vasteland behoren tot
die wereld) , in haar voordeel te wijzigen, m.a.w. het ijzeren gordijn verder
te schuiven, zo mogelijk tot aan de kusten van de Oceaan.
Tegenover die bedreiging is er slechts één verweer. Alleen een sterk en
georganiseerd Europa is bij machte om Rusland de huidige toestand te
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doen aanvaarden, zoals weleer de Islam gedwongen werd de macht van
het Westen te eerbiedigen.
Doch de idee v an de Westelijke Unie steunt niet alleen op 'defensieve
motieven. Europa, vooral West-Europa, vormt met Amerika en met het
Brits Imperium het driespan waaraan het lot van de Christelijke beschaving
is verbonden. Samen maken zij deel uit van een Atlantische gemeenschap
die de XX-eeuwse herschepping is van de Romeinse verbondenheid der
Middellandse zeestaten. De organisatie van twee dezer machten is reeds
ver gevorderd. Het Brits Commonwealth is een bewonderenswaardig model
van constructieve en soepele samenwerking. De Inter-Amerikaanse Unie
groeit geleidelijk uit tot een machtige en vrij aanvaarde gemeenschap. Het
mag niet gebeuren dat Europa door kortzichtigheid en kleinmoedigheid de
historische zending van de Atlantische wereld, met name de rijke en hernieuwde uitstraling van de Christelijke levensbeschouwing, zou doen falen.
Door zich te verenigen moet Europa integendeel als een gelijkwaardig
partner daartoe het zijne bijdragen.
Het fundamenteel onderscheid tussen de Atlantische gemeenschap en de
communistische wereld ligt hierin, dat de eerste niet steunt op een strak
systeem in binnen- en buitenland door geweld opgedrongen, maar wel op
vrije samenwerking onder de natiën en op broederschap onder de mensen,
die broederschap zelf, die de specifieke superioriteit uitmaakt van de
beschaving op het barbarendom en die steunt op de onschendbaarheid van
de menselijke persoon.
De opbouw van deze internationale gemeenschap, waarvan de macht
de zekere waarborg is van wereldvrede, is waard dat alle krachten ervoor
worden ingezet. D aarom mag geen offer te zwaar zijn.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAL

Twee gebeurtenissen hebben in de maand Mei de gemoederen in beweging
gebracht. In de eerste helft van de maand was het de schijnbare toenadering
tussen de Sovjet-Unie en de U.S.A. De tweede helft eiste de aandacht op
voor de oorlog, die na de ontruiming van de Engelse bezetting in Palestina
uitbrak tussen de Joden en de Arabieren.
Op 11 Mei deelde radio-Moskou mee, dat de Amerikaanse ambassadeur
te Moskou, generaal Bedell Smith, een verklaring over de Sovjet Amerikaanse betrekkingen had overhandigd. Deze nota zette de internationale
politiek der U.S.A. uiteen. Zij verleenden, aldus in het kort haar inhoud,
aan andere landen hulp, met het doel hun politieke onschendbaarheid te
beschermen tegen pogingen van de zijde van communistische minderheden
om de macht te grijpen en regeringen te vormen, die ondergeschikt zijn
aan buitenlandse belangen. Indien deze pogingen ophouden, zal ook de
noodzaak van zekere manifestaties in de buitenlandse politiek der U.S.A.,
die te Moskou ontevredenheid wekken, verdwijnen. Verder ontkende radioMoskou, dat Rusland zich mengt in de binnenlandse aangelegenheden van
de nabuurstaten, waarmee het voort zal gaan de vriendschappelijke betrekkingen te versterken, om te eindigen met het bericht, dat de Sovjet-Unie
instemde met een Amerikaans voorstel om besprekingen te beginnen over
de regeling van geschilpunten, die tussen beide landen bestaan.
De eerste indruk van deze mededeling was een herleefd optimisme in
de wereld. Stalin en Molotof draaiden bij ; er scheen een kans te bestaan
op een samenwerking van Oost- en West-Europa ! Het radio-bericht was
echter misleidend. De U.S.A. hadden niet voorgesteld om besprekingen te
voeren. Zij hadden niets anders willen doen dan Moskou een trouw beeld
te geven van de werkelijke politiek van het State Departement, zonder
overdrijving en zonder minimalisering. Bovendien was de publicatie van
deze bespreking een schending van vertrouwen, omdat het in de diplomatie
niet gebruikelijk is, informele besprekingen aan het publiek prijs te geven.
Was de publicatie onhandigheid of opzet ? Men kan Stalin veel verwijten,
maar van onhandigheid kan men hem niet beschuldigen. Dus opzet. Want
het ligt voor de hand, dat de kwesties tussen de Sovjet en de U.S.A. ook
andere landen, zoals Engeland en Frankrijk, aangaan en dat deze mogendheden het minstens met bevreemding zouden vernemen, dat de grote bondgenoot, buiten hen om, dergelijke gewichtige stappen deed. Dat zou het
wantrouwen en de verwijdering tussen hen toespitsen. Het kan ook zijn,
dat deze schending van vertrouwen voor binnenlands gebruik bestemd was
om de Sovjet-onderdanen te overtuigen van de vredelievendheid hunner
overheid en tevens de communisten van alle landen propaganda-materiaal
te leveren voor de rechtzinnigheid van hun « tweede » vaderland. Al zijn
de U.S.A. ten allen tijde beschikbaar, zij zijn niet bereid met de Russen
-
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verliet, was het sein voor de formatie van de Joodse staat « Israël ». Met
het oog op de sabbat kon de Joodse nationale Raad te .Tel Aviv niet tot
de volgende dag wachten en riep de nieuwe staat uit « in overeenstemming
met de natuurlijke en historische rechten van het Joodse volk en de
resolutie van de algemene vergadering der V.N. » Dertien ministers, onder
leiding van David Ben Goerion, nemen de uitvoerende macht in h an den,
afhankelijk van voormelde Raad. Vóór 1 October zal de grondwet gemaakt
zijn, daarna worden verkiezingen gehouden voor de ingestelde lichamen
en, men kan het nu reeds voors pellen, zal de bej aarde Dr Chaim Weizmann,
de grote voorvechter van het « Sionisme », tot president gekozen worden
en aldus de bekroning van zijn levenswerk vinden. Als alles tenminste
goed gaat. Want de Arabische Liga, waarvan reeds zeven staten het offensief tegen « Israël » geopend hebben, erkennen in dit opzicht geen natuurlijke noch historische rechten en wensen zich evenmin te storen aan het
besluit der V.N. Vandaar dat de vroegere schermutselingen thans in een
openlijke oorlog zijn verkeerd. Uit de. aanvankelijke verwarde en tegenstrijdige berichten is langzamerhand wel op te maken, dat de Arabie re n
aan de winnende hand zijn, Jerusalem althans is door hen omsingeld. De
oude Joodse wijk was het middelpunt van verwoede gevechten en rondom
de stad zijn niet alleen de Joodse gebouwen onder vuur genomen, maar
is ook het katholieke hospitaal, een centrum van Joods verzet, onherstelbaar
verwoest. Het slot was, dat de Joden in de oude stad hebben gecapituleerd.
Op de andere fronten wordt de strijd voortgezet. Op de V.N., die de
verdeling van Palestina tussen de Joden en de Arabieren hebben doorgedreven, rust nu de delicate plicht om te zorgen, dat haar besluit geen
dode letter blijft. Daarom is met spoed de V.R. bijeengeroepen « wegens
bedreiging van de vrede » en er werd besloten een vragenlijst aan Joden
en Arabieren te zenden over de rol, die zij in de strijd spelen. Van de
Arabische staten heeft alleen Trans j ordanië geweigerd op deze vragen te
antwoorden, omdat deze staat nog altijd niet door de U.S.A. is erkend en
nog geen toelating tot de V.N. heeft gekregen. De overigen : Egypte, Irak,
Libanon en Syrië, erkennen, dat hun troepen in Palestina, dat zij als
één land beschouwen, opereren, niet tegen de Palestijnse Joden maar
tegen de « Zionistische terroristische benden. » Zij doen dit, omdat Palestina
een land is met Arabische meerderheid, dat door velerlei banden met de
naburige Arabische staten is verbonden. Zij kunnen geen onderhandelingen
met Joodse autoriteiten aangaan, zo lang deze hun afzonderlijke Joodse
staat wensen. Van Joodse zijde is geantwoord, dat zij alleen maar gezag
uitoefenen binnen de grenzen, zoals die door de V.N. zijn vastgesteld. Dat
zij momenteel ook nog Arabisch gebied bezet houden, is een strategische
noodzakelijkheid, omdat de betrokken gebieden niet mogen gebruikt worden
als operatiebasis tegen Israël. De V.N. hadden intussen besloten een
bemiddelende onderhandelaar te doen aanstellen, waartoe gekozen is de
president van het Zweedse Rode Kruis, graaf Folke Bernadotte. Een tweede
besluit van de V.R. was aan de strijdende partijen de raad te geven het
vuren te staken. De voorlopige regering van Israël heeft deze raad gevolgd,
mits de Arabieren dit ook doen. Zij is tevens bereid tot een onmiddellijke
en onvoorwaardelijke wapenstilstand in de binnenstad van Jerusalem,
waar hun' positie als verloren kan worden beschouwd. De Arabieren zijn
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hiervoor niet te vinden en de V.N., die geweld willen vermijden, stellen
nu een vier weken wapenstilstand voor. Bevin, die door verdragen met de
Arabische staten gebonden is en tot nog toe hulp verleende, moet, om
de vriendschap met de U.S.A. niet te verliezen en als lid van de V.N.
bijdraaien en alle hulpbetoon stopzetten. Onenigheid tussen Washington en
White Hall zou de Sovjet slechts in de kaart spelen.
De U.S.A. waren de eerste, die de nieuwe staat Israël erkenden. Hun
voorbeeld is door vele andere mogendheden, die indertijd haar instemming
met de verdeling van Palestina hadden betuigd, gevolgd. Dat Nederland
nog aarzelt staat in verband met de stemming der Mohammedaanse
bewoners van Indonesië. Engeland heeft een verdrag met Transjordanië,
levert er wapens aan en wordt er van beschuldigd jaarlijks acht millioen
pond sterling bij te dragen aan de kosten van de Transjordaanse grensmacht. Deze afwijking van de Engelse politiek heeft in de U.S.A. kwaad
bloed gezet. Er is sprake van een onderzoek te laten instellen naar de
vraag, of Engeland de Amerikaanse financiële hulp al dan niet gebruikt
om de Arabische legers in Palestina te steunen.
Aan bovenvermelde incidenten was voorafgegaan het Congres voor
Europa's eenheid in den Haag. Het had de belangstelling van een duizend
eminente vertegenwoordigers van wetenschap en staatkunde. Boven hen
allen stak uit de profeet Churchill, die reeds enkele jaren op het aambeeld
van Europa's eenheid had gehamerd en op de Dam te Amsterdam door
een overweldigende menigte werd toegejuicht. Het Congres zelf heeft niet
stilgezeten : zestig uur werd in die drie dagen gedebatteerd en met teleurstelling moest men tot het inzicht komen, dat over de wijze waarop de
eenheid kon verwerkelijkt worden zeer uiteenlopende gevoelens bestonden.
In drie afzonderlijke secties werd de culturele, de economische en de
po litieke eenheid behandeld en de verschillende mogelijkheden er toe
besproken. Het Congres besloot zijn bijeenkomst met een boodschap aan
Europa, waarin een viertal wensen werden vastgelegd : een verenigd Europa
met vrije beweging van mensen, ideeën en goederen ; een handvest voor
de rechten van de mens, een hof van justitie voor de handhaving van dit
handvest ; een Europese vertegenwoordiging, waarin de levende krachten
van al onze volkeren vertegenwoordigd zullen zijn. Hoeverre dit Congres,
dat « een unieke gebeurtenis in de geschiedenis » werd genoemd, van
betekenis voor de eenheid is geweest, moet worden afgewacht. De regeringen
stonden er buiten. De publieke opinie is voor een ogenblik wakker geschud
en wellicht bevat het woord van een Fransman, zijdelings tegen de talrijke
vrijmetselaars gericht, een grote waarheid : « het éne Europa kan nooit
opgebouwd worden, tenzij door de samenwerking van katholieken en
socialisten. »
Van meer practisch belang is het Amerikaanse idee, dat de West-Europese
landen onderling regionale militaire verbintenissen zouden aangaan ter
verzekering van hun veiligheid en dat zij het militaire oppercommando
in één hand zouden leggen. Dit zou de weg voor de U.S.A. openen om
wapens aan die landen te verschaffen en nauwer aan deze overeenkomsten
deel te nemen. Tussen Nederland en België werd alreeds een dergelijke
militaire overeenkomst gesloten. Want de vorige oorlog heeft geleerd, dat
alleen-staan in de strijd een onafwendbare ondergang betekent.
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Ook is in beginsel, nu Moskou de eenheidsvorming van Duitsland tegenwerkt, door Engeland, Frankrijk, Benelux en Amerika besloten, om dit
jaar nog een voorlopige regering voor West Duitsland te vestigen, waarvan
de bizonderheden nog nader geregeld moeten worden. Frankrijk wil echter
geen gecentraliseerd Duitsland.
In Italië is tot president gekozen de 74 jarige Luigi Einaudi, een gelovig
geleerde, die in zijn verkiezing de Wil Gods erkent en zich daaraan nederig
heeft onderworpen. Hij heeft zijn goedkeuring gehecht aan het nieuwe
ministerie (het zesde) , doox Alcide de Gasperi gevormd. Het bestaat uit
20 ministers, van wie 11 Chr. dem., 2 socialisten van Saragat, 2 liberalen,
2 republikeinen en 2 onafhankelijken.
Finland heeft de moed met de verzenen tegen de pikkel te sl aan. Niettegenstaande het opgelegde accoord met Moskou, heeft Passikivi de
communistische minister Leino, die niet langer het vertrouwen van het
parlement genoot, vervangen door een soci aal-democraat. Het gevolg was
« onmiskenbare onrust in geheel Finland ». Men dreigde met stakingen
en volksbewegingen, waarachter men makkelijk de hand van de Sovjet
erkent. Passikivi heeft het daartegen moeten afleggen. Leino komt wel niet
terug, maar zijn vrouw, Herta Kuussinen, dochter van de president der
Sovjet republiek van Karelië, wordt in het ministerie opgenomen. Dit
compromis is een succes voor de communisten evenals het besluit, dat de
stakers straffeloos zullen blijven. De eerste stap op het hellend vlak. 1 Juli,
de dag waarop de verkiezingen worden gehouden, zal van grote betekenis zijn.
Tegen alle verwachtingen in heeft generaal Smuts met zijn partij bij de
verkiezingen in Z. Afrika de nederlaag geleden. De overwinning is ten
deel gevallen aan de nationalisten van Dr. Malan. Deze wil een republikeinse
regering, afgescheiden van de Britse kroon, om niet meer verwikkeld te
worden in de oorlogen van Groot-Brittannië. Voor de rest wil hij gelijkheid
van rechten voor de blanke bevolking en zich verzetten tegen Aziatische
immigratie. In Smuts verliest Engeland een trouwe aanhanger en ziet zijn
invloed, ondanks de enige maanden geleden schitterende hulde aan het
Engels koningspaar gebracht, ook in dit Dominion afbrokkelen.
Dat in Griekenland een aantal personen, niet als communisten, maar
als misdadigers die zij waren, zijn opgehangen, heeft van enkele landen
voorbarige protesten uitgelokt. Van meer belang voor de schending van
het recht zijn de vervolgingen tegen de katholieke Kerk, die zich in
enkele satellietstaten afspelen.
In Polen heeft kardinaal Hlond gewaarschuwd tegen het gevaar, waaraan
de katholieke jeugd is blootgesteld. Het land gaat een onverwachte
beproeving tegemoet van zijn geloof in God, de Kerk en de christelijke
orde. De katholieke Kerk kan niet haar goedkeuring hechten aan de
opvoeding van de katholieke jeugd zonder God.
In Tsjechoslowakije hebben de communisten een uitnodiging gezonden
aan de katholieke geestelijkheid om toe te treden tot hun partij. Het
manifest druipt van huichelachtigheid en doet een beroep op de priesters lid
te worden van de communistische partij, opdat zij « ook op gunstige wijze
zouden kunnen medewerken aan de verbetering van hun eigen sociale
positie ». De aartsbisschop v an Praag Mgr. Berán, heeft dit manifest aan
de schandpaal genageld en zijn gelovigen en de priesters tegen die Judas-
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houding gewaarschuwd. « Wellicht zullen er ook nieuwe Judassen komen
of misschien zijn zij er reeds, maar ik vertrouw, dat mijn geestelijkheid
haar trouw zal behouden ook in tijden van beproeving en bekoringen. »
Ook de Hongaarse primaat kardinaal Mindszenty, verzet zich tegen de
poging der communistische regering om de bizondere school te knechten.
Tevens wijst hij op het feit, dat onschuldige priesters in kerkers en concentratiekampen zijn opgesloten. En in Berlijn is het wederom een kardinaal
der katholieke Kerk, Mgr. von Preysing, die aan de katholieken van zijn
bisdom verboden heeft het volkscongres der communisten en het door dit
volkscongres georganiseerde referendum te steunen. Zo is de strijd tussen
« Rome » en Moskou reeds op vele fronten ontbr an d.
NEDERLAND

De dag van 12 Mei 1948 zal de huidige Nederlander niet licht vergeten.
Het was een tragisch ogenblik, toen H.M. de Koningin met bewogen stem
voor de microfoon Haar volk mededeelde, dat Zij, na nauwkeurig wikken
en wegen, besloten heeft, na afloop van de jubileumfeesten, afstand te
doen van de troon en het regentschap over te dragen aan prinses Juli an a.
« Het klimmen der jaren, een achteruitg ang van veerkracht, weerstandsen arbeidsvermogen » hebben H. M. tot dit besluit gebracht. « Alleen uw
belang en mijn plichtsbesef hebben de doorslag gegeven ». Deze zinsnede
tekent H. M. ten voeten uit. Gedurende de 50 jaren van Haar regering is
Zij voor heel het Nederlandse volk een voorbeeld van plichtsbesef geweest,
van een Vorstin, die in alles het belang v an Haar onderdanen op het oog
had. En toen op het einde van Haar ontroerende toespraak H. M. met de
meeste ernst ons toeriep : « in deze tijd van geweld en gevaar, sluit u nauw
aaneen, eendracht en nog eens eendracht », doorvoelde ieder Nederlander,
dat deze woorden uit het moederhart kwamen van een edele Vostin. Bij
de woorden van d ankbaarheid, die de voorzitter van de Eerste Kamer
op 14 Mei, toen prinses Juliana de eed op de Grondwet aflegde, uitsprak,
zal ieder zich aansluiten met de « innige bede, dat aan Koningin Wilhelmina
een schone en rustige levensavond te midden v an een weer tot voorspoed
komend volk moge worden geschonken. »
De regering heeft de verkiezingen voor de Tweede Kamer vastgesteld op
7 Juli. Ook nu, evenals in 1946, heeft het Nederlands episcopaat verklaard,
dat de Katholieke Volkspartij de beste waarborgen biedt voor de eerbiediging en de naleving van de zedelijke normen van het Christendom
op het . terrein van wetgeving en bestuur. De bisschoppen sporen tevens
krachtig aan om de eenheid op staatkundig gebied hecht te bewaren.
« Vergeleken », zo zeggen zij, « bij de hoge belangen, die op het spel
staan bij de opbouw van een christelijke staat en maatschappij en de
afweer van het communisme, zijn de meningsverschillen onder de katholieken over staatkundige vraagstukken, hoe belangrijk ook op zich zelf,
toch v an ondergeschikte betekenis. »
Dat de bisschoppen het recht en de plicht hebben aldus te spreken en
dat de inhoud van hun verma an logisch veran twoord is, is helaas niet tot
alle katholieken doorgedrongen, ofschoon Z. H. de Paus, Pius XII, nog
kortelings aan onze bevolking het compliment gaf : « Het is een eigenschap
der Nederl an ders gezond te denken. » De groep-Welter heeft gemeend met
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Toen niemand meer hoop had, dat een kamerontbinding zou kunnen
vermeden worden, geraakte de regeringscrisis toch opgelost ; niet omdat de
onderhandelaars tot de kern van de opgerezen moeilijkheden waren doorgedrongen, maar omdat ze stilzwijgend waren overeengekomen te doen
alsof de meerderheidspartijen alleen over de schoolkwestie verdeeld waren.
Wel zouden de woordvoerders van de Volkspartij een poging hebben gedaan
om het voorwerp van de besprekingen breder op te vatten en aldus het
meningsverschil, dat aan de oorsprong ligt van de moeilijkheden in zaken
van Volksgezondheid, Sociale Voorzorg en Onderwijs, bij te leggen. De
socialistische woordvoerders wilden niet volgen, onder voorwendsel dat hun
opdracht niet zo ver reikte ; in feite omdat de extreme vleugel wrijvingspunten wilde overhouden, tegen de dag dat er kans zou zijn voor een
omschakeling van allianties. De gegrondheid van deze zienswijze werd
bevestigd door de stemming, waarbij de Algemene Raad van de B.S.P.
zijn vertrouwen aan de regering terugschonk : terwijl 145 leden van de
Raad het vertrouwen schonken, waren er 72 die het verwierpen en 5 die
zich van stemming onthielden.
Omwille van het vergelijk waarbij de strijd voor de vrije school was
uitgesteld om 's L ands buitenlands beleid niet in de war te sturen, om de
doorvoering van de structuur-hervormingen niet op de lange baan te
schuiven en de Grondwettelijke oplossing v an het Koningsprobleem niet
in gevaar te brengen, werd het grondprobleem van de gesubsidieerde vrijheid onopgelost gelaten.
Het heeft dan ook geen verwondering gewekt, dat reeds bij de bespreking
van de begroting voor Arbeid en Sociale Voorzorg de twee vleugels van
de meerderheid elkaar opnieuw met achterdocht bejegenden ; te meer daar
Minister Troclet op menige plaats van zijn ellenlange en verwarde tussenkomsten de bedoeling liet doorschemeren aan het principe van de gesubsidieerde vrijheid, dat op het gebied van Sociale Voorzorg steeds was
gehuldigd, ten voordele van dit der nationalisatie te verz aken. Aldus zouden
de Socialisten, wier overwegende macht in de syndicaten aan het tanen
is, door middel van het departement van Arbeid en Sociale Voorzorg, waar
zij al de invloedrijke plaatsen bezetten, de arbeiderswereld toch blijven
beheersen.
Veel heftiger was de gedachtenwisseling waartoe de begroting voor Volksgezondheid en Gezin aanleiding gaf. Tegen alle gebruiken in was het de
verslaggeefster zelf, met name Mevr. Blume-Grégoire, die de bespreking
inzette met een heftige . kritiek op het beleid van Minister Verbist, . die
ervan werd beschuldigd de openbare sector te verwaarlozen, en met een
verwoede aanval op de private sector alsof daar de werken van Christelijke
inspiratie hun strijd tegen de openbare werken met het geld van de Staat
zouden willen voeren.
De thesis v an de Volkspartij, steunende op het sociaal pluralisme, is
wat betreft Onderwijs, Sociale Voorzorg en Volksgezondheid, de volgende : subsidiëring naar prestatie, zowel voor de private sector aan staatsregeling en -toezicht onderworpen, als voor de openbare sector waarvan de
neutraliteit door de wet wordt gewaarborgd ; met andere woorden, voor
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gelijke diensten aan de gemeenschap gelijke steun vanwege het gezag van
de gemeenschap.
Daartegenover was de houding van de Socialisten, door anticlericalisme
verblind, louter afwijzend. Enerzijds verwensten zij de gesubsidieerde vrijheid ; anderzijds verloochenden zij de nationalisatie ; doch zij bleken niet
in staat een eigen positief standpunt te formuleren.
Het is trouwens een veeg teken voor de Socialisten van het vasteland,
dat het hun sinds de afvalligheid van Henri De Man aan durf en verbeeldingskracht ontbreekt om hun doctrine te herzien, die geen oplossingen
voor de huidige problemen meer biedt. Die doctrinale onmacht komt het
complex van inferioriteit nog versterken, waaraan ze ten gevolge van hun
plotse teruggang lijden, en die van hen achterdochtige en lichtgeraakte
regeringspartners maakt.
Waren de Socialisten niet met dat complex van inferioriteit behept, dan
zouden waarschijnlijk de regeringspartijen sinds lang reeds een akkoord
hebben bereikt in de Koningskwestie die dezer dagen opnieuw, ten gevolge
van de tweede reis van de Heer Spaak naar Pregny, in het br an dpunt van
aller gespannen aandacht staat. Ditmaal heeft het er de schijn van, dat
zelfs de partijen, die zich bezorgd maken over mogelijke verwikkelingen
naar aanleiding van de aanstaande meerderjarigheid van de Kroonprins,
een spoedige oplossing van het Koningsprobleem wensen. Het geheim
waarin de besprekingen dienaanga an de in de schoot van de regering gehuld
blijven, getuigt van de ernst. Samen met de ogenschijnlijke vastberadenheid
van de Heer Spaak stemmen ze hoopvol al wie het met 's L an ds ééndracht
en toekomst goed meent.
Een ander probleem is dat der bijzonde re financiën. De 29e Mei heeft
oud-Minister A. E. Janssen op een vergadering der Volkspartij afdeling
Brussel de Heer Eyskens minister voor Financiën en zijn voorgangers
sinds de bevrijding, terecht geluk gewenst, omdat reeds in 1948 een sluitende
begroting bij de Kamers was ingediend. Wie hieruit zou afleiden, dat het
even goed staat met het herstel van de financiën van de particulieren
als met het herstel van die van de Staat, zou zich deerlijk vergissen,
zoals het niet zonder passie aan de Heer Eyskens zelf werd gezegd.
Vele verwijten werden hem gedaan, waarvan men slechts kan zeggen,
dat de Heer Eyskens ze alle verdient omwille van zijn grenzeloze arrogantie ;
als die er niet was, dan zou men gemakkelijker toegeven, dat een groot
deel van de aangeklaagde maatregelen geboden zijn door de omstandigheden, die uit de oorlog voortvloeien. Een tweevoudig verwijt, dat nochtans
niet op de gemelde vergadering werd gedaan, treft evenwel de politiek van
de Heer Eyskens : zij is amoreel en zij is bekrompen. Amoreel is zij in
die zin, dat alle middelen tot het éne doel, het vullen van de Staatskas,
goed zijn ; aldus poogt de Heer Eyskens niet eens te loochenen dat het
huidig stelsel van de overdrachttaks onrechtvaardig is ; maar hij zegt,
dat het veel opbracht en dus gewettigd was. Bekrompen is zij, omdat zij
uitsluitend zichzelf tot doel heeft ; haar doelstelling strekt zich niet uit
tot het gezin, noch tot de rechtmatige regionale belangen. Het is deskundigneutrale, geen christelijke politiek.
5 Juni 1948

A. V. S.
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is dat van een meeleven met onze
verlossing in Christus. Na een fundamentele opmerking over de voorwaarden voor het dienen van God
wordt de mens zich zijn zondige
staat bewust en zijn verlossing daaruit in Christus, wiens leven hij dan
verder beschouwt van de Menswording in Nazareth tot de glorievolle
Hemelvaart. Deze reeks beschouwingen vraagt ongeveer een maand,
terwijl voor de doorsnee-retraitant
slechts in twee of drie dagen een
samenvatting gegeven wordt over
de eerste overwegingen, die over de
z nde en den verlosser, zonder diens
leven stap voor stap na te gaan.
De stof der overwegingen, vooral
die uit Jezus' leven, is in het boekje
der Geestelijke Oefeningen slechts
schematisch aangegeven en bevat
geen theologische uitweidingen. In
dit opzicht staan de Oefeningen boven het verschil van theologische
scholen en zijn zij werkelijk « uit de
H. Schriften ». Een theologische vernieuwing welke werkelijk naar de
bronnen en alereerst naar deze H.
Schrift gaat zal ze dus ten volle
kunnen integreren. Hun inhoud aan
geloofswaarheid zou zeer goed kunnen worden samengevat in een formule van christelijk leven welke
waarschijnlijk de oudste is die wij op
schrift bezitten, de woorden van Sint
Paulus uit 1 Thess. 1,9v. over de bekering uit de afgoderij « om den levenden en waarachtigen God te dienen, en om uit de hemel zijn Zoon
te verwachten, dien Hij van de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons
verlost van de komende toorn ».
Behalve uit de H. Schrift zijn de
Geestelijke Oefeningen ontstaan uit
« ervaringen van geestelijk leven ».
Uit Sint Ignatius' eigen ervaringen,
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en wel op de eerste en voornaamste
plaats die met zichzelf. Uit het waarnemen der genadewerking welke hem
van aards ridder tot ridder van
Christus maakte tijdens zijn ziekte
in Loyola, en welke hem eigenlijk
pas goed deden inzien wat het navolgen van den Verlosser inhoudt
tijdens zijn afzondering in Manresa.
Deze ervaringen zijn in korte regels
en opmerkingen samengevat welke
steeds mondelinge verklaring en
scholing in de praktijk der zieleleiding naast zich eisen, willen ze waarlijk begrepen worden. Aldus ontstonden reeds van Ignatius' dagen af verschillende handleidingen (« directoria ») en commentaren bij zijn
boekje. Als een onvervangbaar commentaar mag ook worden beschouwd
dat geestelijk levensverhaal dat de
heilige zelf aan enigen zijner eerste
volgelingen verteld heeft, hetwelk te
boek gesteld is door P. Gonzalez en
in de nederlandse vertaling tot titel
heeft « De lotgevallen van den zwerver » (vert. door Jan Creyghton,
's Hertogenbosch 1937) . Het laat
concreet zien hoe het doel der Geestelijke Oefeningen, dat « zich ontdoen van zijn verkeerde neigingen om
Gods wil te vinden », in Ignatius zelf
werkelijkheid werd. Het maakt,
evenals trouwens een aandachtige
studie der Oefeningen zelf, tevens
duidelijk hoe deze vrucht niet beperkt blijft tot een eenmaal vastgestelde keuze van levensstaat of
levensvorm, maar een bereidheid
inhoudt welke, op de wijze van een
dienaar en een minnaar, den mens
immer naar Gods stem doet luisteren, welke hem leert op praktische
wijze « God te vinden in alles ».

P. Sch.
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De Pontificale Academie voor Wetenschap pen
De « Pontificia Accademia Scientiarum » is een ree ds oude wetenschappelijke inrichting die door de
eeuwen heen periodes van hoogten
en ook van laagten, ja zelfs van onderbreking van haar werkzaamheden, heeft doorgemaakt.
Op 18 Augustus 1603 werd te
Rome, onder de impuls van Federico Cesi, de eerste kern van een
wetenschappelijke vereniging gevormd, die als de eerste academie
voor wetenschappen mag beschouwd
worden. Dat gebeurde vØr het oprichten van andere Academies te
Parijs, Londen en Berlijn. De leden
van deze eerste Academie voor wetenschappen noemden zich « Lincei »,
omdat te dien tijde de los of « lince »
als het dier met de meest scherpziende ogen beschouwd werd. De leden van die Academie hadden ook
een los, als kenteken, op hun ring
laten graveren. Deze eerste Academie voor wetenschappen stond in
nauw contact met de Heilige Stoel.
Op 16 April 1610 werd Galileo
Galilei, de beroemde astronoom, tot
lid van de Academie aangesteld. Met
de dood van haar stichter Cesi, in
1630, verviel de activiteit van de
Academie, tot haar werkzaamheden
in 1651 volledig werden onderbroken.
In 1740 trachtte Paus Benedictus
XIV de Academie te doen herleven.
Zijn poging mislukte en pas in 1802
hernam de Academie, onder de benaming van « Nuovi Lincei », met
de toestemming van Pius VII, haar
werkzaamheden.
In 1804 werd de oude benaming
van « Lincei » wederom in zwang gebracht. De Academie was zeer actief tot in 1840, toen na het overlijden van haar voorzitter Scarpellini,
ze nogmaals haar deuren sloot. Ze

herrees in 1847 onder het Pontificaat
van Pius IX die de zetel van de
Academie in het gebouw van het
Capitool vestigde en haar de naam
« Pontificia Accademia dei Nuovi
Lincei » toekende. De herrezen en
hervormde Academie was echt internationaal, ze omvatte immers
reeds 20 buitenlandse leden en legde
een grote wetenschappelijk bedrijvigheid aan den dag.
De politieke gebeurtenissen beroofden de Pauselijke Academie, in
1870, van haar bibliotheek, lokaal en
bezit die aan de «Reale Accademia
dei Lincei » werden overhandigd. De
Heilige Stoel bleef echter verder de
Academie steunen en zij behield ook
nog enkele voorrechten. In 1902
werd de benaming van de Academie
nogmaals gewijzigd tot « Pontificia
Accademia Romana dei Nuovi Lincei ». Een kardinaal nam plaats in
de Academie als vertegenwoordiger
van de Paus.
Tengevolge van politieke gebeurtenissen en het ondoelmatig aanstellen van weinig eminente leden, verviel de Academie, totdat ze haar
werkzaamheden ook practisch nogmaals volledig onderbrak.
Na de oorlog 1914-18, koesterde
Benedictus XV het plan haar te doen
herleven en stelde hiervoor een nieuwe en zeer hoogstaande voorzitter
aan : Pater Giuseppe Gianfranceschi,
een bekend natuurkundige. Benedictus XV overleed vooraleer zijn plan
volledig kon worden uitgewerkt. Zijn
opvolger Pius XI bevestigde het initiatief van zijn voorganger en bezorgde de Academie een nieuw en
prachtig lokaal in het Vaticaan :
de Casina van Paus Pius IV. Deze

Casina of Villa Pia werd in 1558
onder het pontificaat van Paulus IV
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opgericht en onder Pius IV ingehuldigd. Het prachtig gebouw bevindt zich in de tuinen v an het Vaticaan en werd door verschillende
eminente kunstenaars versierd.
De nieuwe voorzitter Pater Gianfranceschi overleed ook vooraleer
hij de Academie op nieuwe grondslagen kon doen herleven. Paus Pius XI
stelde dan Pater Agostino Gemelli
als voorzitter aan.
Door het gelukkig samentreffen
van twee zeer hoogstaande wetenschappelijke personaliteiten : Pius XI
en Pater Gemelli, die overigens ook
twee goede vrienden waren, kon het
plan van het heroprichten der Pauselijke Academie spoedig tot een
goed einde worden gebracht.
Paus Pius XI was een uitmuntend
beoefenaar van de wetenschap ; de
astronomie en ook de biologie waren zijn lievelingsvakken. Pater Gemelli, een franciscaan, is doctor in
de geneeskunde en stichter van de
Katholieke Universiteit te Milaan,
waarvan hij nog steeds de rector
magnificus is. Pater Gemelli is tevens een beroemd psycholoog, phonetiker en physioloog, die een aantal boeken en wetenschappelijke
werken publiceerde. Hij beschikt in
de Universiteit te Milaan, die bij de
4000 studenten telt, over een der
best ingerichte laboratia voor electro-physiologie en experimentele
phonetica.
In 1936 waren de plannen voor de
nieuwe academie, de Pontificia Accademia Scientiarum, volledig uitgewerkt. De statuten, het lokaal en
de kanselarij waren klaar ; daarna
kwam het benoemen van de leden.
De huidige Pauselijke Academie voor
Wetenschappen omvat er 70, die vertegenwoordigers zijn van de meest
verschillende takken der wetenschap.
Bij haar stichting, in 1936, behoor-
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den de 70, door Z. H. de Paus aangestelde leden, tot 20 verschillende
landen van Europa, Amerika en Australië. Onder hen telde men twee
Nobelprijs-winnaars en een aantal
titularissen van hoogstaande wetenschappelijke onderscheidingen. Geen
rekening werd gehouden met de geloofsbelijdenis van de leden ; zo waren onder hen naast katholieken, ook
een orthodox, 8 protestanten en 2
joden. Op dit ogenblik maken vier
Belgen deel uit van de Pauselijke
Academie. De nieuw te benoemen
leden worden, op voorstel van de
Academie, door Z. H. de Paus aangesteld. Paus Pius XI kende de titel
van « Excellentie » aan de Academici toe.
Op 28 October 1936 werd door
Paus XI in zijn Motu proprio « In
multis solaciis » het doel van de Academie omschreven. De Paus wees
voornamelijk op de hoge zending van
de wetenschap en verzocht de nieuw
aangestelde academici zich met volle ijver aan de onbaatzuchtige wetenschap en het opsporen der waarheid toe te wijden. Wetenschap en
waarheid komen ook den godsdienst
ten goede en zijn steeds een hulde
aan God gebracht. Deze stichtingsakte van de Pauselijke Academie
maakte diepe indruk op heel de wetenschappelijke wereld. Dat de Katholieke Kerk aldus de hoge betekenis en zending van de zuivere
wetenschap huldigde en ook nietkatholieken als lid van de Academie
aanstelde, heeft veel vooroordelen
doen wegvallen, en bracht eens te
meer het klaar bewijs, dat er geen
tegenstelling kan bestaan tussen het
geloof en het onbaatzuchtig en eerlijk zoeken naar de wetenschappelijke waarheid. Geloof en wetenschap
zijn immers nauw met elkander verbonden.
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Hoewel in het algemeen geen bewon,
leraar van commentaar-op-commentaar, meen ik dat sommige uitlatingen in Uw artikel ook openlijk dienen te worden bestreden.
« Wending » verwacht blijkbaar
wel enig heil van « het gesprek tussen Rome en ons ». Hierop luidt Uw
wederwoord, gestreng als dat van
een apologeet uit de felste tijd der
godsdiensttwisten : « Hoe troosteloos
het ook klinke, ik geloof niet dat er
ooit een heilzaam gesprek tussen
Rome • en een werkelijk ref ormatorisch georiënteerde mogelijk is of
dat ooit de Una Sancta beiden in
zichtbaar verband zal omvatten. »
Vooral het verschil in kerkbegrip
maakt overeenstemming in de essentialia onmogelijk.
Welk een keiharde, afdoende logica ! Maar meent U nu werkelijk,
geachte Dr v. Heugten, dat juist de
prominenten aan beide zijden, Katholiek en Protestant, die het « gesprek » begonnen, in blank optimisme deze moeilijkheden « maar even »
over het hoofd hadden gezien ? En
dat deze aan allen, die nu in verschillende landsdelen aan « gesprekken » deelnemen, nog niet met vreselijke helderheid voor ogen kwamen
te staan ? En toch worden de gesprekken voortgezet, ondanks Uw
keiharde logica die ze voor nutteloos
verklaart.
Gelukkig maar dat deze laatste
hier niet beslist ! En zij is tenslotte
ook onwijs. Gesteld dat men algemeen ieder gesprek over de diepste
dingen, die ons bewegen kunnen, met
een atheïst van te voren voor onmogelijk houdt, omdat dit niet anders kan zijn wanneer de ander
« werkelijk godloochenaar is ». Er
zouden vele bekeringen minder in de
historie opgetekend worden... De
concrete mens is doorgaans beter dan
zijn eigen theorie (behalve de Ka-
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tholiek natuurlijk) , en zoekt krachtens een zonderling, maar gelukkig
instinct toch altijd weer naar voller
Waarheid. Moeten wij hem dan links
laten liggen, alleen omdat hij niet
van te voren op de essentiële punten
capituleert ? En terwijl hij — om tot
het geval onzer Protestantse broeders terug te komen -- in zéér belangrijke essentialia juist wél met
ons overeenstemt, en zelfs vurig verlangt de Una Sancta, naar Christus'
eigen woorden, tot werkelijkheid te
zien worden ?
Natuurlijk heeft U gelijk, geachte
Dr van Heugten ; het enige bezwaar
is echter dat U teveel gelijk heeft.
Het is juist berekend ; maar we kunnen slechts bidden dat Gods Geest
ook deze berekening eens omver zal
blazen. En waar werkelijk goede wil
is, zal dat op een goeden, gelukkigen
dag gebeuren. Wanneer dat zijn zal,
moeten we ootmoedig aan Gods beschikking overlaten.
Wij katholieken zullen echter zeker
de bodem zo goed mogelijk voor het
zaad der volle Waarheid moeten voorbereiden. En is dan, in een ontwikkeld
milieu, het zo « nutteloos » dat men
eerst de werkelijke gedachtengang
van den ander, en de sfeer waarin
deze leeft, beter leert kennen ? U
klaagt er zelf over dat in « Wending»
enige Katholieke Geloofspunten onjuist zijn weergegeven. Door een goed
geleerd gesprek had dit voorkomen
kunnen zijn. Ik ben er ook niet zeker van of U de verschilpunten, door
U opgesomd, wel zoudt kunnen uiteenzetten zonder aan protestanten
onrecht te doen. Juist als we het « zo
zeker weten » begaan we soms een
domheid... (zie bijv. wat Dr v. d. Pol
zegt over interpretatie van het «sola
fide » in zijn nieuwe boek : « Het
Christelijk Dilemma »)
Ik weet, geachte Hoofdredacteur,
dat U doorgaans een verstandig man
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zijt, en wil U daarom geen onjuiste
gedachten toedichten die niet in Uw
artikel staan. Maar ik vrees dat
vele lezers, geestelijken en leken, die
het godsdienstig « gesprek » alleen
maar kennen van horen zeggen, bij
het lezen ervan hebben opgemerkt :
« Zie je nu wel ? 't Is verloren
moeite... Anders waren er zeker al
meer bekeerlingen gekomen. » En tot
dit simplisme geeft Uw artikel toch
wel aanleiding.
Ik zeg « simplisme », maar had ook
kunnen spreken over een ernstig misverstaan van den geest, waarin het
goede « gesprek » wordt gevoerd. Dit
is géén « recept » om te « bekeren »;
wij kunnen slechts ootmoedig, als

onnutte knechten, het weinige doen
wat nu mogelijk is om de bodem te
bereiden voor een oogst, die God zal
moeten schenken. Dat vragen naar
onmiddellijk zichtbaar resultaat is
eigenlijk een symptoom van moderne
haast en oppervlakkigheid. Zulke
veranderingen gaan doorgaans in
langzaam tempo ; de Kerkhistorie rekent liefst met eeuwen... Wij kunnen slechts fundamenten leggen in
de geest der oude Kathedraalbouwers,
die wisten dat latere geslachten pas
de Kerk zouden bouwen en voltooien. Maar heeft het enige zin als
toeschouwers de wijze hoofden schudden over dit « nutteloze » werk ?
Dr M. Bruna

Publiciteits-Congres in Duitsland
De ruïnes van Keulen, dat door
een 2000 bombardementen werd omgeploegd, eindigen pas waar de stad
eindigt. Urenlang kan men ronddwalen door deze puinwoestijn zonder een bewoonbaar huis te ontmoeten. Maar daarboven uit rijst de dom,
wel niet onbeschadigd -- 13 bommen explodeerden in haar immense
gothische ruimten — maar zij staat
er, en men werkt er hard om voor
de 15e Augustus van dit jaar, bij het
zevende eeuwfeest van haar bouw,
de dom weer onder dak en de ramen
weer in het glas te hebben. Hoopvol
teken, dat Duitsland de weg moge
wijzen : materiële opbouw door bezieling, die uitgaat van de Kerk ; zij
alleen immers kan het werk vruchtbaar maken en hoop geven tegen alle
hoop in.
Zo kwamen ook een 100-tal katholieke journalisten uit West-Europa begin Mei bijeen te Walberberg,
een dorpje buiten Keulen, in het bekende klooster der paters Dominicanen — reeds lang een centrum van
katholieke en sociale actie. Er waren

vertegenwoordigers van Frankrijk,
Engeland, Amerika, Zwitserland,
Oostenrijk, België en Nederland. Uit
de Oost-zone van Duitsland natuurlijk niet ; die is menselijk gezien verloren en een satanisch despotisme
past er methodes toe, waarbij NaziDuitsland zachtzinnig te noemen is.
Wel waren er enkelen uit de geallieerde sectoren van Berlijn. De democratische vrijheid der USSR is
echter van dien aard, dat een Berlijner het niet zal wagen vrij-uit te
spreken, ook al woont hij in de BritsAmerikaanse sector van de stad. De
ruim 4000 « vermisten » van de
laatste tijd uit die zone spreken in
hun zwijgen een te duidelijke taal.
Dat echter Katholiek Duitsland er in
slaagde een internationaal congres,
zij het ook op bescheiden wijze, bij
elkaar te roepen, is een even hoopvol
teken als de dom, die hersteld wordt.
Toch late de lezer zich niet misleiden door deze « hoopvolle tekenen ». Men is al zeer blij, wanneer
een doodzieke een paar uur rustig
slaapt, iets dat een gezonde mens
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bladen te stichten, niet zuiver katholiek, en grote, die het hele land
bestrijken, in plaats van de 608 tamelijk kleine katholieke dagbladen,
die Duitsland voor 1933 bezat. Op
de 72e Duitse Katholiekendag, die
van 2 tot 5 September te Mainz gehouden wordt, zullen naar men verwacht, grote beslisingen vallen, ook
op journalistiek gebied. Deze 72e
Duitse Katholiekendag is weer een
van de weinige tekenen van opleving
en het programma is uitstekend. Het
grondthema zal zijn « Christus in
de nood van onze tijd ». Om enkele
onderwerpen te noemen, die dan besproken zullen worden : De religieuze
en zedelijke toestand en de taak der
Duitse katholieken ; De levende God;
De mens in de noden van het leven;
De Christelijke verbondenheid onder
de volkeren. In verschillende sectievergaderingen worden behandeld :
zielzorg in het t.w. Duitsland; sociale
problemen ; de strijd tegen de ellende ; huwelijks- en familieleven ;
radio en film, etc. Ook Z. H. de Paus
zal een rede uitspreken door de
radio.
Vele vooraanstaande katholieke
buitenlanders zijn er uitgenodigd ;
men zoekt ook hier vol passie weer
contact met het buitenland.
De moeilijkheden zijn echter ontstellend. De groep jonge mannen van
20 tot 35 jaar, die normaal de steunpilaren zijn van katholieke en sociale actie, ontbreekt practisch. De
jeugd, die in de steden niets dan
ruïnes ziet en voor een groot deel
leeft van zwarthandel en stelen, is
apathisch ; men schat dat 85 % der
bevolking zonder enig bezit is, verpauperd. Het gevaar van de massamens is daardoor groter dan ooit, en
geen wonder, dat Prof. A. Dovivak
uit Berlijn -- welk een zeldzaam
begaafd spreker is deze katholieke
publicist ! --- in zijn grootse voor-

dracht de journalisten bezwoer te
strijden tegen het collectivisme, tegen de massamens, en vóór de waarde van de persoonlijkheid.
Persoonlijk initiatief wordt echter
gesmoord door gebrek aan de meest
eenvoudige hulpmiddelen en een oneindig gecompliceerde bureaucratie.
De woningnood met zijn ellendige demoralisatie is fantastisch : in Keulen wonen 550.000 mensen, dit is
haast 75 % der vroegere bevolking,
in ternauwernood 15 % der vroegere
woonruimte. Bovendien overstromen
millioenen vluchtelingen uit de Oostzone het platte land. Geen wonder,
dat de knappe redevoering van Professor Max Muller « Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart » zo enthousiast ontvangen
werd. Is de existentiephilosophie niet
de philosophie der wanhopigen en
ontgoochelden ?
Dat de dag waarop « Katholizismus und Sozialismus » werd behandeld, het hoogtepunt vormde, valt
niet te verwonderen. Beide sprekers
waren uitstekend. Pater Oswald von
Nell-Breuning S. J. behandelde het
thema volgens de beginselen van
Quadragesimo Anno, magistraal en
glashelder. « Samenwerking met socialisme, dat op Marxistische beginselen steunt van klassenstrijd en aanranding van het eigendomsrecht, is
voor ons uitgesloten. De situatie
wordt echter geheel anders wanneer
het socialisme evolueert en zijn oude
princiepen prijsgeeft. » De tweede
spreker, Pater Laurentius Siemer
O. P. behandelde het thema met een
onstuimig hart en midden in de realiteit, met een grote nadruk op de
taak van de kerk en de katholiek.
Dat de geweldige nood de aandacht
captiveert en de goeden stuwt naar
daden, is niet te verwonderen. Toch
lijkt voor deze chaos geen goede
ordening, voor dit doodzieke Duits-
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land geen genezing en nieuw leven
mogelijk, als niet geput wordt uit
Christus en Zijn Bruid, de hiërarchische Kerk, enige bron van eeuwig
leven en van heilige ordening.
Daarom is dit de hachelijke vraag:
ziet Katholiek Duitsland dat voldoende in ? Het is niet genoeg zich
aaneen te sluiten. Dat kunnen de heidenen ook. Het is noodzakelijk dat
zij zo vol zijn van Christus en Zijn
Bruid, dat deze volheid hun werk
doordringt ; en niet alleen het hunne,
maar ook dat van de ongelovige
volksgenoten. Slechts immense offerzin en waarachtige geest van gebed
zullen het vermogen, zoals Gertrud
von Le Fort het prachtig uitbeeldt in haar laatste roman : « Der
Kranz der Engel ».
Materieel is er enige hulp, vooral
uit het katholieke Amerika, dat
jaarlijks millioenen pakketten stuurt.
De christelijke liefde echter mag
ook hier niet de geestelijke steun
vergeten voor het te laat is. Was de
laatste stemming in Italië niet een
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duidelijk vermaan, dat onze activiteit, propaganda en organisatie tegen chaos en communisme pas vruchten afwerpen, wanneer zij gedragen
en verheven worden door de geestelijke kracht van offer en gebed ?
Niet, dat deze beschouwingswijze een
toversleutel is voor de oplossing van
alle moeilijkheden. Het is ook dan
nog lang niet klaar — zeker in
Duitsland niet -- hoe de verhoudingen liggen tussen Kerk en Maatschappij, en tussen priester en leek.
Hoe brandend deze vraagstukken ook
zijn, de katholiek kan niet vruchtbaar voor de Kerk werken als hij
zich zou stellen buiten de hiërarchie,
of als in zijn ijver de kinderlijke
liefde voor de Kerk verloren gaat.
Dit is de onheilspellende maar nuttige les, welke de Nederlandse delegatie op dit eerste katholieke journalistencongres in het na-oorlogse
Duitsland -- zo prima georganiseerd
en interessant van stof -- mee terugnam naar het veilige vaderland.
Ch. N.

Boerenkrijg
Met een opmerkelijke aandacht,
verering, toewijding, geestdrift en
eensgezindheid, bereidt het Vlaamse
volk de herdenking voor van den
Boerenkrijg : van den opstand namelijk der Vlaamse, Brabantse, Antwerpse en Limburgse dorpelingen, in
1798, tegen de Franse verdrukking,
afpersing, opeising en vervolging.
Het Davidsfonds treedt vooraan met
voordrachtgevers en schrijvers ; met
het pas verschenen boek De Boerenkrijg, door Arthur de Bruynel, dat
veel meer zou verdienen dan een
vluchtige vermelding. Zijn jaarvergadering overigens, op Zondag 19

September te Mechelen, zal gepaard
gaan met een « algemene landelijke
Boerenkrijgherdenking », en van nu
af roept het al zijn leden op tot een
« Massa-hulde aan onze Brigands »2.
-- Volgt de Belgische Boerenbond,
met het toneelspel Zo streden onze
boeren,, door niemand minder dan door
Kanunnik L. Engelen, Algemeen
Proost van de B.J.B.3 : een eenvoudig, gemakkelijk,aangrijpend en ont-

roerend propaganda-spel, te Leuven
reeds gecreëerd en wie weet door
hoeveel jeugdkringen nog op te voeren. — Maar het toneel heeft een nog
ruimer aandeel. « Het Antwerps

1. Davidsfonds, Leuven, 1948, 199 blz.
2. De Belleman, orgaan van het Davidsfonds. Mei 1948, p. 47.
3. Uitgave van de B.J.B.-Centrale, Leuven, z. j., 94 blz.
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Volkstoneel » zal Het spel der Brigands, door Paul Hardy, ronddragen,
en « Het reizend Volkstheater » heeft
als nummer één op zijn repertorium,
Edele Brigan ds door Lode van Hertbrugge. —Voeg daar de stoeten en
optochten bij, in bijna al de dorpen
waar de boeren streden : in het
Waasland en Oost-Vlaanderen, in
Klein-Brabant en omheen Mechelen,
in de grote dorpen van de Antwerpse
Kempen, te Hasselt en in het Hageland. Zondag na Zondag volgen de
feesten elkander op, altijd nieuw en
altijd dezelfde ; tot het grote
Mechelse het beste van alom samenvoegt en verenigt. -- Intussen zullen de oudere en nieuwere boeken
worden gelezen : naast dat van De
Bruyne, de rustig bezonken roman
De harde weg van Van Hemeldonck,
de ruige en driftige Jan Tervaert
van De Pillecijn, het diep-menselijke
moeder-verhaal Niet wanhopen, Maria-Christina van F. R. Boschvogel,
van Albe de nieuwe Boerenkrijgverbeelding die eerstdaags het licht
ziet.
De wrede Boerenkrijg en de heldhaftige Brigands horen bij onze
Vlaamse, bij onze katholieke traditie. Zonder den politieken godsdienststrijd in het vrije België der negentiende eeuw, had men ze minder opgemerkt ; want Van Gansen en Rollier, twee van de grootste aanvoerders der boeren, stierven roemloos in
1841 en in 1852. Maar in 1853 schreef
Conscience zijn Boerenkrijg ; in 1868
en in 1871 bracht ons August Smeders Op den toren en De voetbranders.
Sedertdien vond de Boerenkrijg, van
geslacht tot geslacht, bewonderaars
en herauten : Muyldermans, Gebruers, Staes, Van Caeneghem, Claes,
Verachtert, Demedts, Langens...

Sedertdien is die opstand ondergebracht -- een minder glansrijk dan
innig-treffend episode — bij de ontembare verbetenheid, waarmede ons
volk sinds de zestiende eeuw het
katholiek geloof handhaafde, sinds
1302 de eigen zelfstandigheid steeds
herstelde. Historisch gezien en voor
buitenstaanders, komen deze lokale
feiten wel onbelangrijk voor ; onze
strijdbare trouw aan aard en geloof
maakt ze tot een allerdierbaarst symbool : de onvervangbaar prachtige
leuze « Outer en Heerd »i voelen we
aan als een verren, een minder betwisten voorloper van « Vlaanderen
voor Christus ».
Ziehier dan de betekenis en rol van
deze zo algemeen aanvaarde en verwachte herdenking. Vlamingen va n
allerlei slag vinden elkander weer :
hopelijk vergeven en vergeten zij, in
een grootmoedige en rechtvaardige
verzoening, de zo verderfelijke verdeeldheid der laatste jaren, jammerlijk levend gehouden door gemeenschappelijke vijanden. Katholieken
vinden elkander weer ; zij beseffe n
dat hun eerste taak en plicht niet de
bedrieglijke cultuur gelden, maar de
ware cultuur met godsdienst doordrongen. Katholieken en Vlamingen
vinden elkander : idealisten en realisten, clerikalen en gelalciseerden,
jongeren en ouderen ; want alleen de
onderlinge waardering, naastenlief de,
behulpzaamheid en harmoniëring
waarborgen de toekomst... Er zijn,
te midden van onze veelvuldige verwarring, ook verblijdende tekenen ;
één daarvan is de spontane bezieling
van allen, bij de aloude leuze die zo
modern klinkt, bij het verre voorbeeld met zijn veelvuldige toepassing.
Strijden, misschien sneuvelen, ook
in de nederlaag triomferen, voor kinderen en kleinkinderen de vrijheid en

1. Deze leuze was nochtans een erfenis van de « Brabantse Omwentelaars ».
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vroomheid bewaren, de cultuur en de
Kerk : deze heldhaftige taak van
onze eenvoudig-getrouwe en dieplevende voorouders der (ach ! zo ge-
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smade) achttiende eeuw, is thans
zoveel méér dringend en dwingend
geworden.
E. J.

Tentoonstelling van Belgische kant te 's Hertogenbosch
De Benelux bewijst zijn activiteit,
ook op cultureel gebied. Na de tentoonstelling van de Vlaamse Meesters, die indertijd in Amsterdam werd
gehouden, hebben wij nu in 's Hertogenbosch een keurcollectie Belgische
kant mogen bewonderen. De catalogus vermeldde, dat deze tentoonstelling mogelijk gemaakt werd, dank
zij de bijzondere medewerking van
de stad Brugge, en dat zij onder de
auspiciën stond van het Comité van
Belgisch - Nederlandsch -Luxemburgsche samenwerking, afdeling 's Hertogenbosch.
Deze tentoonsteling was feitelijk
een nuttige aanvulling van de expositie der Vlaamse Meesters, in het
Rijksmuseum te Amsterdam, omdat
zij ons iets meer thuis bracht in de
wereld, waarin die kunstenaars hun
werken schiepen. En hoe men ook
over deze verdwenen wereld moge
denken, het valt niet te ontkennen,
dat het een stijlvolle wereld was.
Een tijd die stijl bezit, weet deze
door te voeren tot in de kleinste en
geringste gebruiksvoorwerpen. De
gotiek werkte haar princiepen niet
alleen uit in de bouw van kathedralen, kerken, paleizen en raadhuizen,
maar ook in de stoel, die achteloos
werd « bezeten », en in de tafel, dat
nuttige en huiselijke, maar in zich
weinig zinvol en fraai gebruiksvoorwerp.
De kunst der barok liet haar kerken ontwerpen door den kunstenaar,
maar ook de canonborden, vloerkleden, superplies van de misdienaars,
en wat dies meer zij, waardoor een
eenheid van stijl bereikt werd, die

ons nu nog opvalt en verrast, wanneer wij b.v. de kloosters met hun
rijke kunstschatten, van Weingarten
en Melk, bewonderen.
Daarmee was dan ook gegeven,
dat de mode werd opgenomen in de
artistieke sfeer van de tijd. De tentoonstelling van Belgische kant, in
's Hertogenbosch, kwam dit bevestigen.
Er is een tijd geweest, dat zowel
de mannen, als vrouwenkleding naar
een hoge en verfijnde elegantie streefde. Dit was het glorietijdperk van
de kant. 't Moet buitengewoon charmant en gedistingeerd gestaan hebben, . wanneer een donker-fluweel herenkleed werd opgesierd met een
smaakvolle, gracieuze, kanten manchet, en afgeboord met een sierlijke
kanten halskraag. Het heerlijke portret dat Rubens schilderde van zijn
beide zonen geeft ons van die droom
van fragiliteit een overtuigend
voorbeeld. Ook de twee vermaarde
portretten van Paulus Moreelse, die
op deze tentoonstelling aanwezig waren, toonden ons de onvolprezen gratie van de kant. Moreelse heeft zeer
goed de artistieke waarde van deze
kanten subtiliteit aangevoeld, en ze
dankbaar gebruikt voor zijn nobele
portretkunst. Men behoeft niet zonder meer een laudator temporis acts
te zijn, om met zekere weemoed terug te schouwen naar de tijd, toen
men ook nog oog had voor de schoonheid in de kleine details van de kleding.
Op deze tentoonstelling kon men
de cultuur op de voet volgen, zoals
zij zich geuit heeft in deze kanten
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wereld. Er waren werkstukken te
zien vanaf de 16e eeuw tot heden
toe.
Een van de oudste kunstvoorwerpen, dat tegelijk een grote historische
waarde vertegenwoordigde, was een
voetkleed, volledig uit kloskant vervaardigd, en hetwelk aangeboden
werd aan de Aartshertogen Albrecht
en Isabella, ter gelegenheid van hun
huwelijk en van hun inhuldiging als
hertogin van Brabant, in 1599. De
stijl van dit kunstwerk weerspiegelt
nog de geest van de renaissance.
Romeinse keizers en Sybillen, historische, godsdienstige en folkloristische taferelen worden voorgesteld,
afgewisseld met de wapenschilden
van de regerende vorstenhuizen, die
aan de Prinsen verwant waren ; vervolgens een menigte symbolen en attributen, en dit alles harmonieus gearrangeerd rond de ke rn van dit
kleed : de H. Gudula, patroonheilige
van Brussel.
Zo'n werk geeft op eenmaal een
heldere kijk op het artistiek hoge
niveau dier tijden.
De kanten sluiers van de 17e en
18e eeuw, met hun barokke heiligenfiguren en afbeeldingen van madonna's, tonen een merkwaardige verwantschap met de oude heiligenprentjes, die door geduldige en kundige handen werden uitgestoken en
geknipt uit het glanzend witte papier, en die nu nog een kostbaar bezit zijn van onze devotie-prentjesverzamelaars. Deze kanten i devotieprentjes » opgespeld tegen een donkere achtergrond bereikten niet zelden een zelfde fraai effect als de
beste exemplaren van de, helaas, verdwenen stramienkunst.
De verfijnde zin der rococo, bij
uitstek een decorative kunst, heeft
natuurlijk ook in de kantkunst prachtige specimina geleverd. Speelse, grillige, exotische arabesken zijn verwe-

ven in een webbe-fijne achtergrond,
waardoor men het effect bereikt
heeft van magische ijsbloemen op een
vensterruit, of van een fantastieke
versiering in een geheimzinnig Perzisch paleis.
De 19e eeuw vertoont hier geen
inzinking, omdat men zeer gelukkig
teruggreep n aar de vroegere gulden
periode van deze kunst. Het historisch besef van de 19e eeuw deed hier
een gelukkige sprong in het verleden. De heerlijke waaier in naaldkant, vervaardigd in Brussel in 1883
sluit aan bij de beste producten van
de rococoperiode.
Ook de haastige moderne tijd
maakt nog kant. Er bestaat zelfs op
het ogenblik een kantwerkstersschool in Brugge, en een Nationale
vereniging van Belgische kantwerksters te Brussel. Het vak is dus nog
geenszins vergeten of verleerd. De
algemene indruk die de moderne
kantproducten op ons maken, is, dat
zij in sobere motieven haar mogelijkheden zoekt. Men is niet tot een eigen
stijl gekomen, tenzij in de soberheid.
Misschien dat het nageslacht hier
toch anders over denkt, en er een
eigen gezicht in herkent.
Men vindt evenwel ook nu fraaie
producten en wonderen van fijnheid,
gratie, techniek en... geduld, zoals
de sluier in naaldkant, vervaardigd
na de oorlog 1914-1918. De Vereniging
voor het vervaardigen v an kunst-kant,
te Zele, onder leiding van den Heer
Edmond Rubbens, bracht dit meesterwerkje tot stand. De sluier kostte
12000 uren arbeid en bevat 12000000
steken. Het geheel weegt slechts 125
gram. De prijs is... onbetaalbaar, dat
spreekt.
Een bijzondere verrassing op deze
expositie waren de prachtige zwarte
kanten, à la Chantilly. Oorspronkelijk werd dit sierlijke product slechts
vervaardigd in de laatstgenoemde
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Dr Cornelia J. de VOGEL, Ecclesia
catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
— Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1946, 276 blz.
In dit boek geeft Dr de Vogel, aan
wie kort na haar bekering de leerstoel der geschiedenis van de Oude
en Middeleeuwse Wijsbegeerte werd
toegewezen aan de Universiteit te
Utrecht, relaas van haar overgang
tot de Katholieke Kerk. Evenwel niet
zozeer als persoonlijke en bijgevolg
niet geheel te achterhalen geschiedenis, doch als démarche van iemand,
die den simpelen moed heeft om
« redelijk » te zijn -- wat voor elk
mens toch niet dan natuurlijk is. De
weg die gevolgd werd, was die van
het gereformeerd Protestantisme tot
het Rooms Katholicisme : vrijelijk
d. w. z. niets dan rede-gedwongen
is de auteur dezen weg gegaan. Door
Plato als het ware naar het Christendom gedreven, vond zij gedurende enigen tijd bevrediging voor haar
religieuze behoefte in de Nederlands
Hervormde Kerk, doch Newman aan
wiens gedachten over de rechtvaardigingsleer zij een studie wijdde
(1939) , schokte haar innerlijke rust
(hdst. 1) . De bezinning op de dogmatische positie van het Prostestantisme (hdst. 2) , op zijn wijsgerigen
achtergrond (hdst. 3) , op de Kerkgeschiedenis (hdst. 4) en op de gegevens van het Nieuw Testament
(hdst. 5) brachten haar tot de beslissing (hdst. 7) . In het tweede, veel
kortere deel worden, bijzonder rekening houdend met de protestantse
mentaliteit, een paar hoofdstukken
gewijd aan de apologetica van de
katholiek geformuleerde dogmatiek.
Het werk is degelijk wat informatie en argumentering aangaat, al
kan natuurlijk op historische punten niet voldoende ingegaan worden,
zo b.v. op het bekende Edictum Episcopi Episcoporum waarover Tertullianus het heeft (p. 104) . Doch als
verantwoording is het knap werk.
Bovenal echter is het een monument
van oprechtheid.
E. Vandenbussche S.J.
Christus de Heiland, samengesteld
onder redactie van Prof. Dr F.
W. GROSHEIDE ; J. H. Kok

N. V., Kampen, 1948, 477 blz.
geill.
Dit imposante boek is geschreven
door een groep gereformeerde theologen. De titels der bijdragen zijn de
volgende : De profetie ; In de wereld
gezonden ; Christus in de Brieven ;
De strijd om het dogma ; Het koningschap van Christus ; Jezus Christus
en de moderne tijd ; Christus en de
wereld van het Oosten ; Christus in
de schilder- en beeldhouwkunst ;
Christus in de literatuur ; Christus in
de muziek ; Christus in de apocriefe
evangeliën en brieven ; De christologie in de mystiek en de philosophie;
Christus en de psychologie ; Christus
en zijn tijdgenooten ; Losse uitspraken over Christus.
Het gehele boek is voornaam van
uitgave (geill. met reproducties van
meesterwerken) en van toon. Het is
belijdenis, met weinig polemiek en
volstrekt zonder krakeel. Het is een
monument van calvinistische rechtzinnigheid, afwijkend noch naar
ethische vrijzinnigheid noch naar
barthiaans eschatologisme, zoals
vooral tot uiting komt in de bijdrage
over Christus' koningschap. Het
hoofdthema, de christologie, is ook
weergave van ons katholiek geloof.
Wij vinden echter — nog afgezien
van de wens naar een ruimer behandeling van andere themata, bijv.
Christus' priesterschap en verlossingswerk — op andere punten ontkenning van ons geloof, bijv. wat
betreft de blijvende maagdelijkheid
van Maria (blz. 71) en het primaat
van den Paus (blz. 174) . Om deze
reden, en bovendien om de voortdurende vanzelfsprekendheid waarmee
het calvinisme als de voortzetting
der oude Kerk wordt . voorgesteld,
blijft dit boek als een niet-katholiek
geschrift te beschouwen. Wat niet
wegneemt dat wij om het belijden
van nog zoveel katholieke waarheid
den H. Geest moeten danken, zonder
wien immers niemand kan belijden,
dat Jezus de Heer is.
P. Schoonenberg
W. GROSSOUW, In Christus, Schets

van een theologie van Sint Paulus. — Het Spectrum, UtrechtBrussel, 2e druk 1948, 100 blz.
Het is een vreugde van dit werkje
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een tweede druk te mogen aankondigen, want het verdient zijn verspreiding. Op 100 kleine blz. geeft
het voor den niet-vakman een overzicht van Sint-Paulus' leer in haar
geheel, zonder op één brief afzonderlijk in te gaan. Als grondschema is
de gang van zonde naar rechtvaardiging gekozen, zodat achtereenvolgens beschreven worden : het zijn
zonder Christus (zonde, vlees, wet,
dood) , de verlossing in Christus (de
zogen. objectieve verlossing) , de bekering tot Christus (geloof en
Doopsel) , het zijn in Christus (een
zeer geladen hoofdstuk, waarin o.a.
het realisme van de formule « in
Christus » ter sprake komt, alsook
het radicalisme van Paulus' leer over
liefde en lijden welk laatste punt
schr. uitvoeriger heeft behandeld in
de Ned. Kath. Stemmen van Maart
11.) , het lichaam van Christus (de
Kerk) . De bijzondere verdienste van
dit werkje lijkt ons hierin gelegen,
dat het Paulus' gedachten niet benadert met een aan onze hedendaagse theologie ontleend schema,
maar met een dat zoveel mogelijk
dat van den Apostel zelf is, wiens
gedachten echter wel, tot een betere
vertolking, met ons hedendaags denken worden geconfronteerd. Daardoor kan het vernieuwend werken
voor het geestelijk leven, voor de
prediking, ja tot op zekere hoogte
voor de theologie zelve, wier beoefenaars naast de meer uitvoerige
« theologieën van Sint Paulus > ook
dit geschrift met nut kunnen lezen,
niet natuurlijk om er meer gegevens
in te vinden, maar wel om de zojuist aangeduide « theologische onbevangenheid ». In deze tweede druk
werd alleen op meerdere plaatsen de
taal en stijl eenvoudiger gemaakt :
een alinea over Paulus' « existentialisme » is bijv. weggelaten. Dit
moge het werkje tot geestelijk
voedsel van steeds meer lezers maken.
P. Schoonenberg
Chanoine Paul THONE, Aux Sources
de notre union divine. Le Saint
Esprit en lui-même et dans notre
vie. — Casterman, DoornikParijs, 1947, 167 blz., Fr. 36.
Dit boekje neemt een verdiende
plaats in in de reeks geestelijke
werkjes, die de schrijver reeds op
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zijn actief heeft. Vroom en rustig
geschreven, stelt het ons de classieke theologische leer over het werk
van de H. Geest in ons bevattelijk
en helder voor. In een eerste deel
lezen we, wat de H. Geest is in zichzelf en voor ons ; in het tweede volgt
een korte uiteenzetting over Zijn
Gaven. Degelijke geestelijke lectuur,
kan het ook best als meditatieboek
aangewend worden.
P.-Fr. Fransen
Dr Henri van ROOIJEN O.S.C., Sinte
Odilia. Legende of Historie Y
Tweede uitgave. — Lichtland,
Diest, 1946, 157 blz., 24 platen.
Vol piëteit vertelt de auteur het
ontroerend-mooie verhaal, van Ste
Odilia's verschijning aan een kruisbroeder te Parijs in 1287, de wonderbare vinding van haar relieken
te Keulen en hun overbrenging naar
Hoei. Daarna ontleedt hij critisch
de tot ons gekomen getuigenissen om
de historische waarheid nopens den
cultus van deze gezellin-martelares
van de H. Ursula, sinds eeuwen aan
zijn Orde verbonden, te achterhalen.
Al voelt de auteur zeer goed, dat
zijn bewijsvoering niet afdoend is,
toch besluit hij zijn inleiding met
de woorden, dat wat « hij als historicus hoogstens « hoogstwaarschijnlijk » acht, voor hem als mens en
christen en vooral als Kruisheer tot
een stralende onomstotelijke werkelijkheid » is geworden.
M. Dierickx
Fr. Stephaan Jozef PIAT, O.F.M.,
De geschiedenis van een gezin.
Het gezin waarin de H. Theresia
van het Kind Jezus openbloeide.
Vertaald door J. Leclée. — Carmel Gent, 1947, 385 blz., Fr. 100.
Onder de verscheidene werken, die
bij het jubeljaar van Teresia's afsterven werden opgemerkt — die van
Combes, Petitot, Philippon GSrres,
Van der Meersch, — neemt Histoire
d'une famille misschien de allereerste
plaats in : nieuwe dokumenten komen aan het licht, en de geschiedenis
wordt vernieuwd. Met een zoveel
grotere verwachting zien we naar de
publikatie der gehele briefwisseling
uit : nu pas wordt de heilige ons heel
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bevat en dat door de uitgevers uitmuntend verzorgd is.
H. S.
Chanoine Jacques LECLERCQ, Le
manage chrétien. — Cahiers de
la Revue Nouvelle, Casterman,
Doornik, 1947, 216 blz., Fr. 60.
Dit is een prachtboek, waaruit ieder
ontwikkeld man of vrouw een inzicht
en hoogschatting van het huwelijk
zal putten. Terwijl precies heden
ten dage het huwelijk zulk een gevaarlijke crisis doormaakt en de
katholieke leer over het huwelijk een
struikelblok vormt voor de moderne
wereld, en aangevochten wordt, niet
meer in naam van 's mensen zwakheid, maar uit hoofde van zijn hoogste gave, zijn vrijheid, zijn onbelemmerde krachtsontplooiing, zijn zgn.
« actes gratuits », is de verschijning
van dit boek hoogst gepast en welkom. Want hier is iemand aan het
woord, die met de klemmende kracht
van zijn philosophische scholing, met
zijn ongeëvenaarde en alzijdige kennis van cultuur en beschaving naar
het christelijk huwelijk verwijzen kan
als naar « la plus belle réussite sociale de l'Eglise catholique » (blz. 60) .
Ook spreekt hier de rijke ervaring
van een professor aan de Leuvense
Alma Mater, die jarenlang studentengeneraties geleid, beluisterd en voorgelicht heeft.
Naar verluidt heeft dit boek in
Noord-Amerika een ongekende bijval gekend ; ook in ons land mogen
wij het aan alle verloofden, gehuwden en opvoeders warm aanbevelen :
zij zullen erin ontdekken den weg
waarlangs God het grootste deel van
zijn Kinderen tot zijn Liefde en volmaaktheid leidt. Vooral willen wij de
a an dacht nog vestigen op de merkwaardige hoofdstukken « L'Eglise et
le Mariage » en « La spiritualité conjugale » waarin Schr. naast enkele
psychologische opmerkingen een aantal concrete toepassingen geeft waardoor deze zeer actuele familiespiritualiteit vormvast kan worden.
P. de Meester

Gerlacus PETRI, (Gerlach Paters) ,
Soliloquium ignitum cum Deo.
met
Brandende Alleenspraak
God. Vertaling Dr A. Bellemans.
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— Heideland-uitgaven, Beringen,
Paul Brand, Bussum, 1947, 163
blz., ingen. Fr. 55, geb. Fr. 75.
Dit boekje dat in onze Nederlandse
vroomheidsliteratuur naast Ruusbroec, Thomas van Kempen en
andere groten mag geplaatst worden,
geven de overwegingen weer van een
jongen Windesheimer. Het radicalisme in de onthechting doet denken
aan Joannes van het Kruis, maar
niet zo onstuimig is het eerder een
zacht-schouwen dat al het geschapene achter zich laat. Deze jeugdige
monnik heeft voorzeker het bovenaardse van het christendom innigpersoonlijk beleefd. Aan te bevelen
voor priesters en leken die iets degelijke zoeken voor hun overwegingen.
De vertaling staat boven het gewone,
rijk en natuurlijk.
B. Boeyckens
H. MANDERS, C.s.s.R., De liefde in
de spiritualiteit van Sint Alfonsus. — Theologische Studiën,
De Kinkhoren, Brussel, Amsterdam, 1947, 225 blz., Fr. 250.
Met de uitgave van deze dissertatie
in 1945 verdedigd in het Atheneum
Angelicum der Paters Dominikanen
te Rome, beoogt de schrijver meteen
het Nederlands taalgebied te verrijken met een studie over St. Alphonsus, en wel aangaande zijn leer
over de liefde.
In een eerste inleidend deel geeft
hij na een bondig overzicht over het
literair werk van de Heilige, een wijs
en weloverwogen antwoord op de omstreden vraag, of Alphonsus dan ook
een eigen ascetisch systeem uitgebouwd had. Daarop ontleedt hij het
wezen van de liefde, en wel in haar
dubbele verhouding v an « mens tot
God » en van « God tot mens ». Een
derde deel, het beste m.i., besluit met
Alphonsus' ascetische en mystieke
opvattingen over de groei van de
liefde.
Het systeem schetsen en bepalen van
iemand, die naar de voorkeur van de
« Settecento », een uitgesproken voorkeur bezat voor « le cose di pratica »,
lijkt wel onbegonnen werk. Maar de
schrijver heeft dit bezwaar zeker
voor een groot deel ontzenuwd door
zijn geduldig en nauwkeurig naspeuringswerk, en vooral door een dis-
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wel voldoende benut door katholieke
publicisten, geestelijken en leken ?
De duidelijk en goed vertaalde geschriften worden telkens met een
sober woord ingeleid. Bijzondere vermelding verdient het voorwoord op
de Encycliek « Pascendi dominici
gregis » van Dr H. Boelaers waarin
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hij zowel het historisch karakter alsook de nog actuele waarde van die
Encyliek in duidelijke trekken
schetst.
Zou op den duur een zakenregister
op de gehele reeks geen aanbeveling
verdienen ?
P. Ploumen

WIJSBEGEERTE
Jules ROMAINS, Le problème numéro un. - « Présences », Librairie Plon, Parijs, 1947, 230
blz.
Tot in de moderne tijden, zo betoogt Romains, ontwikkelden zich de
grondtendenties, de culturele verworvenheden en de technische vaardigheden traag en gelijkmatig. Er
bestonden geen al te grote afwijkingen tussen deze « drie curven ». Maar
plotseling is de lijn van de techniek
de hoogte ingegaan, terwijl de twee
andere lijnen hun eigen slakkenweg
voortzetten. Vandaar een dodelijk
gevaar voor onze beschaving. De
kwade instincten die nog niet werden weggewerkt zijn voortaan gewapend met enorme vernietigende
krachten, die de opbouwende of de
herstellende verre overtreffen ! Vanwaar zal de redding komen ? De
menselijke natuur verbeteren is een
werk van te langen duur ; ook de
vooruitgang in de cultuur kan men
moeilijk versnellen, en op technisch
gebied de klok achteruit zetten lijkt
onmogelijk. J. Romains ziet maar
een uitkomst, die hij den lezer overigens met het scepticisme van een
volkomen ontgoocheld mens meedeelt : dat men een reële politieke,
leidende macht toekenne aan een uitgelezen groep onafhankelijke geleerden, onbaatzuchtige vorsers en wijzen.
Zij zullen uitmaken hoe men de techniek moet gebruiken ten bate van
het mensdom ; alleen zulk een geestelijk gezag aan het hoofd van een
wereldregering kan de nakende eindcatastrophe verhinderen.
We zijn, moeten we bekennen, even
sceptisch als de schrijver betreffende de kansen van zulk een geestelijk
areopaag in de huidige conjuctuur.
Indien deze het enige middel was om
een eindcatastrophe te vermijden,
dan deden we best ons hierop onmid-

dellijk voor te bereiden. Maar dat is
verre van bewezen door den schrijver
die de zedelijke krachten van den
mens schijnt te onderschatten en het
deel van het rationeel inzicht in het
menselijk leven te breed uitmeet.
F. De Raedemaeker
Dr Bernard DELFGAAUW, Wat is
Existentialisme. -- N. V. Noord
Hollandsche Uitgevers Mij. Amsterdam, 1948, 100 blz.
Merkwaardiger wijze verschenen
er in Nederland ongeveer terzelfdertijd over het Existentialisme drie
geschriften van niet ver uiteenlopende omvang en peil van behandeling, nl. van Mr. van Peursen, van
Dr Delfgaauw en van ondergetekende een als G.G.G.-brochure. Op dit
gebied mag men reclame maken voor
zijn concurrent. Het mooi uitgegeven boekje van Dr Delfgaauw, privaatdocent in existentiephilosophie
aan de universiteit van Amsterdam,
is helder, duidelijk en vlot geschreven. Vooral de figuur van Marcel
tracht schr. met sympathie te verstaal. Daarnaast komen nog Kierkegaard, Jaspers, Heidegger en Sartre aan de orde. Bij deze laatste
wordt opgemerkt dat deze terecht
de existentiephilosophie typeert als
een leer, dat de existentie aan de
essentie voorafgaat. Toen ik aan
Marcel vroeg, of hij zijn wijsbegeerte daarmede ook getypeerd wilde
zien, wees hij echter deze aanduiding
vol verontwaardiging af ! Ook het
litteraire werk van Marcel en Sartre
wordt door schr. vrij uitvoerig behandeld, en tevens de vraag of deze
auteurs een wereldbeschouwing willen verkondigen. Dat zij als philosophen een min of meer profetische
houding aannemen is onloochenbaar.
H. Robbers
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R. EGENTER. Von der Einfacbheit.
-- Regensburg, 1947, 56 blz.
Een diepgravend, wijsgerig en
godgeleerd betoog, ontologisch gefundeerd en van ethische postulaten
voorzien. Tekenend is, dat de schrijver (hoogleraar te München) onder
aanhaling van een bekend woord
van HSlderlin er op wijst, hoe moeilijk de Duitsers elkander onbévangen van mens tot mens ontmoeten :
zij hebben altijd een ambtelijke of
intellectuele autorisatie nodig voor
hun optreden.
In dezelfde « Kleine Schriftenreihe », welke dit uitstekend boekje
bracht, verscheen ook in vertaling
het fraaie essay van de bekende Engelse Jezuiet :
M.C. d'ARCY, Das Ritsel des Uebels,
Regensburg, 1947, 63 blz..Oorspronkelijk verschenen als « The Problem of Evil », het kardinale vraagstuk van alle theodicee. Schrijver
vat het probleem dan ook van deze
kant aan, nl. eerst de uitschakeling
van iedere gedachte aan ongerechtigheid bij God uit hoofde van de ontmoeting met het kwaad, vervolgens
de positieve grond, welke God in Zijn
goedheid toch het kwaad deed toelaten. Tenslotte de betekenis en
plaats van de eeuwige straf en de
alle kwaad overstralende liefde van
Gods Openbaring in Jezus Christus.
J.J.M. van der Ven
Alois WURM, Der dunkle Teppich.
Von Sinn und Ueberwindung des
Leidens. -- Regensburg, 1947,
228 blz.
Wel veel omvangrijker, maar minder diep en minder systematisch dan
het kleine essay van Pater d'Arcy
is dit geschrift over een aanverwant
onderwerp. Inzonderheid in enige romans van Ernst Wiechert vindt
Wurm een uitgangspunt, waartegen
hij stelling moet nemen om zijn katholieke beschouwingen over de zin
van het lijden te ontwikkelen. Die
zin wordt vooral hierin gezocht, dat
het lijden niet is een vreemde, vijandige macht, die onze normale ontwikkeling voortdurend bedreigt, maar
een normaal, wezenlijk, organisch
element van wereld, leven en mensen-

bestaan. Mag, zelfs met het oog op
het Kruis, deze leer van een wat
overspannen optimisme getuigen, zij
zal in het geschonden land van haar
verschijnen, mits met een enkele
korrel zout genoten, christelijke
moed en offerbereidheid kunnen doen
herleven.
J.J.M. van der Ven
Dr J.H.E.J. HOOGVELD, Inleiding
tot de wijsbegeerte: Bewerkt
door Dr Ferd. Sassen. Deel I,
Beginselen der wetenschapsleer.
— N. V. Dekker en van de Vegt,
Utrecht-Nijmegen, 1947, 48 dr.,
VII + 216 blz., f. 4.90, geb. f.
6.90.
Onder de bestaande inleidingen tot
de wijsbegeerte neemt het kostbare
werk van Dr Hoogveld door opzet en
opvatting een bijzondere plaats in.
Door opzet, omdat het tot wijsgerig
denken wil brengen door de wijsbegeerte in het geheel der wetenschappen te situeren, hetgeen voor
de aanvang een wetenschapsleer veronderstelt. En door opvatting, niet
alleen omdat het eigen denken van
de overleden Nijmeegse hoogleraar
zich binnen het critisch realisme beweegt, maar vooral omdat de opzet
dit eigen denken reeds onmiddellijk
sterk moet doen uitkomen.
Binnen het kader door opzet en
geest van de Schrijver getrokken,
heeft Dr Sassen met alle middelen die
de bewerker ten dienste staan een
nieuwe inleiding tot stand gebracht,
die vergeleken bij de eerste uitgave
een synthese moet worden genoemd,
waarvan het eerst mogelijk zal zijn
een totaalindruk te geven, als ook
het tweede deel in bewerking is verschenen.
Het synthetisch karakter van de
nieuwe uitgave heeft zeker de bruikbaarheid • aanzienlijk verhoogd, zodat zij aan alle belangstellenden van
harte wordt aanbevolen, nochtans
vergezeld van een enkele, bescheiden
suggestie. Voor een inleiding van dit
type bestaat immers het gevaar, dat
binnen het eenmaal omschreven wetenschapsbegrip, wetenschappen en
wijsbegeerte tezeer in elkaars verlengde worden gezien. Daaraan ontkomt zeker niet de voortschrijdende
abstractie, waar zij exclusief als
schema voor de ontwikkeling der on
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derscheiden denkgraden wordt toegepast (47 e.v.) , terwijl ook de mening dat « metaphysische begrippen » in het dagelijkse denken van
de mens een belangrijke plaats zouden innemen (50) en spreekwijzen
als « wijsgerig complement bij de
positieve wetenschappen » (137) te
grote continuïteit suggereren.
De diepere grond van dit gevaar
moet zeker worden gezocht in het
critisch realisme zelf, dat aan het
boek wel zijn buitengewone helderheid, maar toch ook het enigszins gesloten karakter heeft verleend. Dit
openbaart zich vooral in de weifelende en tenslotte vrijwel afwijzende
houding tegenover het intuïtief moment van het menselijk kennen (42
e.v.) , dat juist een uitstekende aanvulling zou kunnen bieden op het
schema der voortschrijdende abstractie en geheel deze wetenschapsleer
tot een nieuw en jong leven zou kunnen bezielen.
Dan zou, naar onze mening, eerst
ten volle het doel van de Bewerker
zijn bereikt : « dat door deze vernieuwing het boek ook in de toekomst de plaats zal kunnen blijven
innemen, die het door zijn voortreffelijke qualiteiten nog tijdens het
leven van zijn Schrijver heeft verworven » (VII) .

Mich. Marlet
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te scheppen, dat de eerste voorboden
van het nieuwe volledig tot hun recht
konden komen. In dit licht doet zich
de beperking tot Noord-Nederland,
vooral voor de Neo-Scholastiek, pijnlijk gevoelen, terwijl wellicht ook
bespreking van de « kloosterscholen»
perspectieven zou hebben geopend
die boven het critisch realisme uitwezen. Daarnaast zou misschien een
behandeling van het christelijk wijsgerig denken van reformatorisch
standpunt uit, onder één hoofd meerdere richtingen dan de nu vermelde
hebben aangewezen.
Deze wensen zijn echter niet meer
dan de keerzijde van de besprekingen
die de Schrijver zich heeft willen opleggen, en wie met gevoel daarvoor
het werkje van Dr Sassen openslaat, zal getroffen worden door de
wetenschappelijke stijl, waarmee de
eminente historicus ook in dit klein
bestek is te werk gegaan. En zijn
bewondering zal toenemen, als hij
een vluchtige vergelijking met de
eerste uitgave, zijn aandacht valt op
de nauwgezetheid waarmee de nieuwe
druk is voorbereid.
De ontwikkeling der gedachte sinds
het tijdstip waarop deze voorbereiding werd afgesloten (Oct, 1945) laat
ons met vast vertrouwen bij een
nieuwe uitgave wederom een ruimer
informatie verwachten.
Mich. Marlet

Dr Ferd. SASSEN, Wijsgeerig leven

in Nederland in de twintigste
eeuw. Uit Leven en Wetenschap
10. — N. V. Noord-Hollandse
Uitgevers Mij, Amsterdam, 1947,
2e herziene druk, 155 blz., geb.
f. 2.50.
Dit boekje bedoelt een overzicht te
leveren, dat « enigszins kan oriënteren in hetgeen er in Nederland in de
twintigste eeuw op wijsgerig gebied
te doen is geweest » (7). En, waar
in het voorwoord tot de tweede druk
wordt gezegd, dat in 1940 een tijdperk in de geschiedenis der Nederlandse wijsbegeerte is afgesloten,
terwijl het nieuwe nog niet is begonnen, bleef deze oriëntatie ook consequent tot de voltooid verleden tijd
beperkt.
Voor een vollediger inzicht in het
Nederlands wijsgerig leven van nu
zou het noodzakelijk zijn geweest,
reeds vóór 1940 een zodanige ruimte

Dr A. E. LOEN, Inleiding tot de
Wijsbegeerte. -- Boekencentrum,
Den Haag, 1947, 190 pp. geb.
f. 5.90.
Deze inleiding tot de wijsbegeerte
zal voor de hervormde geloofsgenoten van den schr. haar taak uitstekend vervullen. Zij zet tot denken
aan en wat kan een inleidende wijsbegeerte beter doen dan dit ? Maar
juist daardoor komt bij ons een vraag
op, een vraag, die ook Dr Loen zelf
kwelt en waarvoor hij feitelijk geen
hemzelf bevredigend antwoord geeft.
Eensdeels ziet hij nl., levend uit de
hervorming, de noodzaak van een
theologie uit het geloof. Anderzijds
echter- kan een theologie niet zonder
wijsbegeerte (62). En alleen daarom
al zal er ook wijsbegeerte moeten
zijn. Alle zelfstandige philosophie wil
Dr Loen echter verwerpen. En wij
zouden dit met hem doen, indien zelf-
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standigheid slechts zou betekenen :
opstand tegen het geloof, of, wat
hetzelfde is : poging tot negatie ervan. Doch de schr. ziet nu maar één
uitweg uit zijn verwerping : een
wijsbegeerte uit het geloof, daar
alle kennen illuminatie is (184) . Een
philosophie van St. Bonaventura zou
voor Dr Loen zo wellicht te aanvaarden zijn.
Wij vragen ons echter af, wat er
nog van de philosophie overblijft bij
dit standpunt. Het lijkt ons nl. mogelijk de zelfstandigheid der wijsbegeerte te handhaven, samen met
haar onderworpenheid aan het geloof.
Anders bestaat er geen wijsbegeerte
meer, terwijl de schr. haar noodzaak
erkent. Maar in haar autonomie

sluit zij zichzelf nooit af. Zij staat
open en beschouwt welbewust slechts
een aspect van de in Christus verloste werkelijkheid. Zelf zal zij door
deze openheid naar het geloof essentieel christelijk zijn. Dit is het standpunt van St. Thomas, zoals deze
door Maurice Blondel en andere moderne katholieken wordt geïnterpreteerd.
De inleiding van Dr Loen dwingt
eigenlijk nog tot menige vraag, aan
den schr. en aan onszelf. Wij zijn
daarom den schr. zeer dankbaar voor
wat hij ons bood, bijzonder nog voor
zijn openstaan voor de mening van
anderen.
J. Nota

TAAL EN LETTERKUNDE
H. L. PRENEN, Tafelrede en andere
Gedichten. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1948, 142 blz.
Het is een ongewoon verschijnsel
deze bundel van H. Prenen.
Hedendaagse dichtbundels dient
men gewoonlijk bloedig ernstig te
nemen : vooral de jongere poëten
schrijven als doodbidders door onze
litteratuur. Ook bij Prenen heerst
soms een wrange ernst, maar de
hoofdstemming is toch die der luimige boertige muze. In gedichten als
de Tafelrede, dat de verzameling
opent, Midzomernachtsdroom
en
Feestgedicht op een Haarlems concierge is hij op zijn best, beter dan
in het drietal sonnetten op Mussert.
Prenen heeft humor en fantazie, een
vruchtbaar poëtische ader en een onbedwingbare schrijflust. De luimige
muze is de laatste vijftig jaren door
de schrikbarende ernst, waarmee de
lyriek beoefend werd, in het gedrang
gekomen, terwijl ook zij een plaats
verdient.
Moge Prenen zich haar bijzonder
gunsteling blijven tonen.

J.v.H.
Dr Jos VANDERVELDEN, Vondels
Wereldbeeld. -- Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 213 blz.
Slaat men dit boekje open op zijn
titelpagina en zijn inhoudsopgave,
dan lijkt alles zo abstract en veraf

dat het niet tot lezen uitlokt. Wie
zich echter over dien eersten indruk
heenzet, beseft spoedig met een zo
kundig auteur te doen te hebben dat
hij hem belangstellend verder volgt.
Dr Vandervelden werkt in negentien
hoofdstukken het idee uit dat een
der diepste en vele zijner werken bezielende opvattingen van Vondel is
het idee der gerechtigheid, het
rechtsidee, gefundeerd in God en het
heelal beheersend. Hij weet deze abstracte voorstelling zo levend en concreet te belichten en ze zo te doen
uitkomen in het kader van Vondels
tijd dat het voor Vondelliefhebbers
zelfs boeiende lectuur wordt. Op
menig aspect van Vondels leven, b.v.
op zijn verhouding tot Descartes en
Hugo de Groot, laat hij nieuw licht
vallen.

J.v.H.

Rogier van AERDE, Stenka Razin.
Urbi et Orbi, Amsterdam,
1948, 448 blz.
--

Rogier van Aerde heeft ditmaal den
opstand van den Donkozak Stenka
Razin in de zeventiende eeuw tot onderwerp van zijn verhaal gekozen.
De stof is interessant en opwindend
genoeg. De schrijver heeft zich langzamerhand een eigen epischen of
quasi-epischen stijl a angemeten, die
eer kunstmatig dan echt en natuurlijk aandoet. Een eenvoudiger en natuurlijker stijl zou het verhaal vol-
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gens mijn gevoel ten goede komen.
Van Aerde heeft zich ter dege voorbereid en op de hoogte gesteld van
wat hij te beschrijven had. Geheel
het Tsaren en bojarenrijk uit dien
tijd rijst voor den lezer op. De auteur
bespaart den lezer echter niets en
daardoor is het verhaal van een bloederigheid en wreedheid geworden die
te hoge eisen stellen aan ons menselijk gevoel. Het aantal moorden,
martelingen, verminkingen en andere
verschrikkingen is zo overstelpend
dat het menselijk evenwicht verstoord is. Dit lijkt mij reden genoeg
om het boek; ondanks het vele goede
en genietbare wat het biedt, te
ontraden. Een afslachtingsscene bijvoorbeeld als die bij de inname van
Jaik is tegen allen goeden smaak,
alsook de aanval van de twee luipaarden op den kozak van den Schah
van Perzië.
Hier verliest de fantazie van den
schrijver het juiste maatgevoel.
En zo zijn er veel ontsporingen
aan te wijzen.

J. van Heugten
De PILLECIJN, Jan Tervaert. De Pijl, Brussel, 1947, 264 blz.
Deze historische roman, een episode
uit den Boerenkrijg van 1798, verdient wel onze belangstelling. Hij
verhaalt de liefde en het huwelijk
te midden van de beroerten, van een
Brigand en een weduwe ; hij beweegt
zich op de grens van oorlog en vrede : men strijdt voor altaar en haard,
voor den eigen aard nog het meest,
opdat, van geslacht tot geslacht, het
allerbeste worde doorgegeven.
Men ziet het reeds : De Pillecijn
behandelt zijn gewoon thema. De
lezer herkent ook zijn soberen stijl,
realistisch, beheerst, buitengewoon
gevat en sterk evocerend. Het peil
van zijn beste werken bereikt hij
echter niet : de conceptie blijft vaag
en als onvolgroeid ; uitwerking en
stijl missen de doorlopende spanning,
de trefzekere geladenheid, die een
volkomen geharmonieerd gemoed onderstellen en blootleggen.
Toch behoudt Jan Tervaert waarde en standing. Een paar bijzonderheden en opmerkingen maken het
werk minder geschikt voor niet gevormde lezers.
Em. Janssen
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Gárdonyi GEZA, Slaven van God.
Religieus-historische roman, uit
het Hongaars vertaald door Eric
Brem. --- De Kinkhoren, Brussel-Amsterdam, 1948, 332 blz.,
ing. Fr. 115, geb. Fr. 150.
Leer in dit boek het eigenaardige,
het onbegrijpelijke en bewonderenswaardige leven kennen van Dominikanen en Dominikanessen, in het
Hongarije der dertiende eeuw. God
en de duivel kampen om de zielen ;
zware zonden en grote heiligheid
lijken wel onontwarbaar. Bewonder
de uitverkiezing van een koningsdochter, die, in het klooster als de
allerminste, leeft en sterft als een
heilige ; volg het verloop met de bewonderende ogen van den Dominikanertuinier, die prachtige bloemen
kweekt. Doortrek de werkelijkheid
met symboliek ; baad het veelvuldig
gebeuren in een sfeer van klaarziende bewondering, onverbiddelijk
peilen, verhelderend geloof : Slaven
van God, een rijke historische evocatie, doet modern aan door zijn
onderhoudender toon, zijn veelvuldige ervaring, zijn springlevende gestalten. Onderwerp en milieu roepen
den nogal bekenden film op Les angel
du péché ; maar het verhaal overklast den film door zijn rijke verscheidenheid, zijn stuwend leven en
overtuigende kracht. Het verdient een
warme aanbeveling.
.

Em. Janssen

F. R. BOSCHVOGEL, De beukenhage, roman. -- Lannoo, Tielt,
1947, 200 blz.
Deze volksroman vertelt van Man
ten en Jan, vader en zoon, die beiden
den breden weg bewandelen, om dan
terug te keren tot het enge pad. Voor
beiden gaat het om een beminde
vrouw, een moeder en een dochter ;
het is alsof de trouw van één meisje
een veelvuldig afdwalen besloot en
enigermate goed maakte.
Boschvogel kent zijn volk. Hoe
vrij en los beweegt het zich in bos
en veld, in dorp en hoeve ; kerngezond, levend van het oude diepe geloof dat soms schijnt onder te gaan
maar telkens sterker weer boven
komt. Hij tekent ze liefdevol, zijn
misschien te talrijke personnages,
tegen de achtergrond van de jongste
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bezettingstijd en de repressie. Hij
tekent ze in zijn fijne, pittige taal,
Westvlaams getint, ten overstaan
van het onderwerp zoveel werkelijker.
Voor volwassenen warm aanbevolen.
J. G.
Jean ADAMS, De oude Appelboom.
—65 blz., vollinnen band Fr. 75.
Bernard BEKMAN, Het tweede bedrijf. — 101 blz., 32 foto's, vollinnen band Fr. 90.
Jac. SCHREURS, M.S.C., Het glazen
paardje. -- 132 blz., 32 foto's,
vollinnen band Fr. 120.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Hub. Leufkens, Heerlen
1946.
Drie boeken vol bewonderende liefde voor Limburg, zijn boeren, zijn
kinderen, zijn land en zijn koolmijnen.
Hoewel men af en toe de indruk
krijgt dat de schrijver dan toch
« bezig is met het beoefenen van
kunst » blijft het lezen een stil genot, dat niet weinig verhoogd wordt
door de verzorgde foto's die de boeken illustreren.
Een hooggestemde lofzang op het
Limburgse kolenbedrijf (Het tweede
bedrijf) , een reeks zonnige opstellen
over de Limburgse mensen, over
kunst en kunstenaars (De oude appelboom) en het tere nagaan van een
fijnzinnig kereltje dat bloeit te midden van goede ouders, van de zon
en de bomen en de vele dieren die
de wereld bewonen (Het glazen
paardje) : zo werd het werk verdeeld
om de lezers een inzicht te geven op
de Limburgse wereld.
En het is goed geslaagd.
A. Boone
Louis SOURIE, Het werk van Ernest
Claes. -- Boekuil en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 100
blz. ing. Fr. 55, geb. Fr. 70.
Ernest Claes, na Felix Timmermans onze meest populaire verteller
der laatste jaren, verdient stellig een
samenvattende studie : allesbehalve
verminderd zou hij er uit te voorschijn treden. Maar dit essay » —
want zo moet het heten -- brengt

weinig aarde aan den dijk : Sourie
praat over alles en om alles heen,
zonder ooit op , iets in te gaan of een
boek van binnen uit te beschouwen.
Velen en verscheidenen ziet hij naar
de ogen ; hij belooft het oeuvre van
Claes chronologisch na te gaan (blz.
34) en hij doet het niet ; hij struikelt
over de eigen uitdrukkingen en uitspraken ; hij doet gewichtig en ziet
het ijdele niet van het eigen optreden. Wij schrijven dit met weemoed.
Maar zulk werk doet meer kwaad
dan goed : dus moeten wij het aanklagen.
Em. Janssen
Aster BERKHOF, De Houtvester van
St Gallen. -- Lannoo, Tielt, 1948,
400 blz. Fr. 120, Geb. Fr. 155.
Aster Berkhof schreef nooit een
beter boek dan De Houtvester van St
Gallen. Het werk doet denken aan
Rotsen in den storm, zelfs aan De
Heer in grijzen mantel : elk verhaal
heeft iets van een detective roman ;
telkens bindt een roekeloze jeugd den
strijd aan tegen een wijdvertakte geheimzinnige macht, om eindelijk in
en met den triomf, het voortaan ongestoorde geluk te vinden.
Maar nergens gelijk in dit WillemTell-Boek treft de auteur zo precies
de regionale atmosfeer, het eigen
volkskarakter, de heel vernuftige en
toch niet overladen intrigue, de
spanning, den levendigen verhaaltrant die meer en meer uit gesprekken bestaat.
Noem het werk ontspanningslectuur : een even degelijke en weldoende als boeiende ontspanningslectuur dan, zoals er thans te weinig
bestaat. Zie er ook een grote belofte in : zodra Aster Berkhof bij
zijn ongeëvenaarde handigheid, zijn
veelzijdige kennis, zijn overweldigend
optimisme, ook de wildheid kan ontwikkelen die hem reeds kenmerkt en
de diepmenselijkheid die hem nog
ontbreekt, wordt hij, onder onze jongere romanschrijvers, de allerbeste.
Em. Janssen
Marnix GIJSEN, Het boek van
Joachim van Babylon, hetwelk

bevat het oprechte verhaal van
zijn leven en dat van zijn beroemde huisvrouw Suzanna, kort
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geleden ontdekt in de opgravingen van Nat-tah-nam en voor
het eerst zorgvuldig verhaald en
uitgegeven door een liefhebber
der oudheid. - 2de druk, A. A.
M. Stols, s'Gravenhage, 1948,
175 blz., geb. f. 3,90.
Deze bijbelse verbeelding, symbolisch en actueel, naar het recept van
Gide of Van de Woestijne of veel anderen, stelt, onder de gestalte van
Joachim den echtgenoot van Suzanna, den schrijver zelf voor die zich
van alles heeft losgemaakt. Van zedelijkheid en godsdienst, land en traditie, eerbied en ideaal ; want het
leven is een verschijnen en verdwijnen, een getergd worden en verheugd,
een kortstondig beminnen dat zoveel meer lijden doet, en toch het
dierbaarste blijft. Deze verbeelding
stelt een mens voor, wien alles ontviel, en die, voor al de ande re n,
slechts één wens overhoudt : moed
om te leven.
Literair gezien, moet dit verhaal
eerder knap dan voortreffelijk heten. In een voortreffelijk werk gaat
de kunstenaar geheel op, en de overgave doorgloeit het kunstgewrocht.
Nu is Marnix Gijsen vooreerst kritisch en helder van verstand, naar
het concrete geneigd en de soepele
handigheid ; zijn creatief werk, minder spontaan, blijft te duidelijk afgewogen en aangepast. Verkleint dat
de proportie niet, en vermindert het
niet de overtuigende macht ?
Van ethisch en religieus standpunt
uit, veroordelen wij het boek. Van
zwoelheid doortrokken, uitdagend
sceptisch, ontgoocheld, vernuftig en
baldadig door elkaar„ randt het, nogal
moedwillig, de geloofsleer en zedenleer aan. Stellig moet het, voor de
meeste lezers, gevaarlijk genoemd
worden.

Em. Janssen
F. R. BOSCHVOGEL, Niet wanhopen, Maria Christina, Historische
roman. --- Lannoo, Tielt, 1948,
390 blz., ing. Fr. 130, geb. Fr.
165.
Niet wanhopen, Maria Christina
brengt ons onmiddellijk Het hof van
Øe Drie Koningen te binnen : na de
beroerde zestiende eeuw het beroerde
einde van de achttiende ; na de alom-
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bekende afspanning de wijdvermaarde molenaar en zijn molen ; in de
twee gevallen lopen kinderen van
huis weg en keren weer. Maar terwijl in het eerste werk de vadergestalte zich opdringt, komt hier de
moedergestalte aan de beurt.
En ziehier dan de vorderende
Boschvogel : hij schrijft een boek
van innigheid. Avonturen ontbreken
niet ; misschien vormen zij zelfs een
te wild geheel. Maar het werkelijke
leven is zo nabij ; een zwakke echtgenoot, twee roekeloze jongens, een
meisje offerend en getrouw, een
heldhaftig priester, vooral een onuitputtelijke diepte van een moederhart. Deze roman reveleert niet
alleen den eerste rangs verteller, niet
alleen den verknochte aan land en
volk, aan altaar en haard, maar
vooral den diep levende, den hunkerende die de schone liefde heeft gevonden. Met zulk werk voor ons, en
denkend aan onze hedendaagse letterkunde, besluiten we : « Niet wanhopen. »

Em. Janssen
Marnix GIJSEN, Het huis. Verzen
waarin opgenomen De loflitanie
van Sint Franciscus van Assisië
en Vier gedichten van Joachim.
-- 3de druk. -- A. A. Stols, Den
Haag, 1948, 76 blz. geb. f. 3,90.
Eens te meer bundelde Marnix Gijsen al zijn gedichten, die hij het bewaren waard achtte. Ze dateren van
vóór 1925, behalve de laatste vier
die na 1940 ontstonden : vanzelf wijst
deze schaarse en onderbroken productie op een minder praegnant of
een onderdrukt dichterschap. Geen
enkel vers is werkelijk imponerend ;
te aanzienlijk lijkt, voor alle, de
reeds voorbijgaande actualiteit. Persoonlijk verkiezen we de « Vier gedichten van Joachim » een viervoudige belijdenis van wie elk houvast
in het leven verloor ; en het beste gedicht daarv an is het laatste ; nimmer misschien legde de arme dichter
zijn ziel zo open. Ziehier de aanhef :
« Zie ik ben ziek, van duizend vreezen. Ik vrees den morgen en zijn
licht. Ik vrees den nacht en dit gedicht, uit walg en donkerte gerezen...
^.

Em. Janssen
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ring al te intellectueel kieskeurig
was en bang zichzelf te laten gaan
en anderen te laten merken wat er in
hem omging, zullen zijn werken weinig lezers trekken, en ofschoon alles
uitermate verzorgd is, heeft slechts
weinig van zijn werk blijvende waarde. Maar we zouden graag meer horen
over deze man, die in zorgeloos geluk de laatste jaren meemaakte van
een Society-leven, zoals wij nu niet
meer kennen ; die een genie was in
talen-kennis, speciaal Russisch, Frans
en Italia an s ; die zeer bereisd was
en jaren doorbracht in Rusland ; die
in 1909 overging tot het Katholiek
geloof, een feit, dat hij kalm voorbijgaat met de woorden : « The only
action I have never regretted ». Maurice Baring was een fijnproever in
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woordgebruik en vertaalkunst, een
liefhebber van muziek, en bovenal
een onbaatzuchtig vriend. Het zijn
de raadsels van zijn zieleleven, dat hij trachtte te camoufleren door
een Stoicisme en eigenaardige humor -, waarvoor wij een clou zouden willen vinden in zijn werken en
zijn biographie.
Daarom hopen wij, dat Lady Lovat's besluit om geen biographie te
schrijven nog eens herzien moge
worden, zodat meer licht geworpen
wordt op een man, wiens merkwaardig karakter ons intrigeert, en die
voor anderen een brug bouwde tussen
het tijdelijke en het eeuwige.
J. v an de Poel

KUNST
Prof. Dr J.J.M. TIMMERS, Symboliek en Iconographie der Christelijke Kunst. Met 138 illustraties. J.J. Romen en Zonen, uitgevers, Roermond-Maaseik, 1947,
1125 blz., geb. f. 19.75 ; Fr. 330.
Dit boek behoort tot de bekende
serie « Romen's Compendia », welke
een overzichtelijke weergave van de
rijke inhoud der kerkelijke wetenschappen wensen te geven. Wanneer
wij de 16 bladzijden bibliographie van
Prof. Timmers' studie doornemen, bemerken wij, dat de moderne Nederlandse literatuur weinig werken over
symboliek en iconographie telt : met
Bijvanck, Hoogewerff, Alberdingk
Thijm, Grondijs, Knipping, Nieuwbarn, Smits en Vlaanderen hebben
wij de voornaamste auteurs genoemd.
Een alomvattend werk omtrent deze
materie bestond hier nog niet, zodat
Prof. Timmers baanbrekend werk
heeft verricht. Hij heeft de vorm gekozen van een systematisch ingedeelde encyclopedie. De symboliek
der christelijke kunst en de daarvan
niet te scheiden iconographie ontvangen in dit werk een zo overzichtelijk mogelijke behandeling. De zeer
uitgebreide stof, welker gebied helaas ook voor de meeste kunstenaars
en kunsthistorici onbekend gebied is,
wordt er in tien boeken verdeeld, die
achtereenvolgens behandelen : de

Godheid - de Openbaring - de H.
Kerk en de Genademiddelen - Maria,
Moeder des Heren - de Deugden en
de Zonden - de Tijd - het Kerkgebouw - de Mens - de zichtbare Wereld - de Heiligen en hun Attributen.
Het encyclopedisch karakter van
het boekwerk brengt mede, dat wij
een enorm aantal symbolen aan ons
voorbij zien trekken. Een kritische
waardering zou zeer gewenst geweest
zijn, vooral omdat de 20° eeuw geen
fijne smaak in deze materie heeft •
nu staan rijp en groen (en rot ?
door elkander en aan de lezer wordt
de waardebepaling overgelaten. Wat
moeten wij b.v. denken over Durandus' symboliek van de H. Mis (n°
903-926) ? Slechts hier en daar kan
een ingewijd lezer uit de toon van
de auteur opmaken, hoe hij zelf tegenover een of ander symbool gestemd is.
Het is natuurlijk gemakkelijk om
als criticus desiderata en gebreken
neer te schrijven. Prof. Timmers
zelf zal er nog meer kunnen aanwijzen, omdat hij geworsteld heeft
met een enorme hoeveelheid aan materiaal en er tenslotte in geslaagd is
een compendium samen te stellen,
dat als eersteling in de Nederlandse
literatuur optreedt en als geheel genomen voortreffelijk moet genoemd
worden.
H. S.
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Stan LEURS, De Geschiedenis der
bouwkunst in Vlaanderen van de
Xe tot het einde der XVIIIe eeuw.
-- Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1946, 124 blz. 22 X
14 cm.
Een boek dat aan een werkelijke
behoefte op een bevoegde en bevattelijke wijze beantwoordt. Binnen
het beperkt volume van een grote
honderd bladzijden, behandelt Stan
Leurs de gehele geschiedenis van de
Zuid-Nederlandse bouwkunst ; ook
de Noordelijke gouwen worden daarbij natuurlijk vaak betrokken, de
voornaamste en meest kenmerkende monumenten van ons land vinden
er hun plaats; zelfs de wisselwerkingen van nemende of gevende invloed
met het buitenland worden er kort,
doch met verfijnde stijlcritische kennis behandeld. En toch gaat dit boek
nergens op een dorre nomenclatuur
lijken, nergens wordt het e en beschrijvend zaakregister, evenmin als
het in vage lyrische beschrijvingen
of onverantwoorde subjectieve «Hineininterpretierung » vervalt. Integendeel, geboeid volgt de lezer de zakelijke uiteenzetting over het streven van onze bouwende kunstenaars,
om het probleem van het ruimtescheppen op te lossen ; hij volgt de
evolutie van trachten en verwezenlijking, van vormenuitdrukking volgens de eigentijdse geestesstrekkingen, en hij volgt die concreet, in
zijn eigen Vlaamse bouwwerken.
Niemand vermag als Stan Leurs in
een bondige en heldere beschrijving
de essentiële gedachte van een gebouw en zijn karakteristieke trekken naar voren te halen, of het verband aan te tonen, dat verschillende
gebouwen in één stijlevolutie verbindt.
47 reproducties naar foto, op volle
bladzijde, geven niet altijd de meest
beroemde gebouwen, — die de lezer
overigens goed kent en waarvan hij
licht een afbeelding vindt —, maar
een aantal uit de meest kenmerkende
en gewoonlijk minder gereproduceerde monumenten weer.
Bij het lezen van dit rijke boek,
wiens beknoptheid en bescheidenheid het ook juist voor bescheidener
middelen bereikbaar maakt, zal het
menigeen treffen, welk een onontgonnen gebied onze Vlaamse archi-

tectuur nog biedt voor archeologische
en kunsthistorische studie.
A. Deblaere
Joz. De COO, De Boer in de kunst,
van de IXe tot de XIXe eeuw.
—Helicon, Antwerpen, z. j., 96
blz. en 150 platen, 28 X 22 cm.
Fr. 250.

.

Na Prof. Muls' werk in de reeks
Keurboeken van het Davidsfonds,
verschijnt thans onder dezelfde titel
een studie van Joz. de Coo, Beheerder-Bibliothecaris aan het Iconografisch instituut te Antwerpen. Zocht
Prof. Muls naar een zo volledig mogelijke vermelding van alle kunstwerken aan het landleven gewijd,
en deelde hij deze in naar het behandelde thema, Joz. de Coo plaatst
zich op een heel ander standpunt, dat
aan volledige behandeling van het
onderwerp verzaakt, maar anderzijds een sterker eenheid aan zijn
studie schenkt, en vruchtbaarder
blijkt voor ons inzicht in de cultuurhistorie. Deze studie zouden wij
eerder kunnen noemen : « De evolutie in de iconographie van de boer».
Zij vangt aan met de kalenderbeelden en eindigt met Millet : tussen
deze twee data inderdaad (met uitzondering nochtans van de hedendaagse kunst) hebben zich de opvattingen over het boerenleven het
sterkst ontwikkeld : de weerslag er
van kunnen wij hier volgen in een
reeks geselecteerde kunstwerken, die
op hun beurt geïllustreerd worden
door citaten uit de literatuur. Het
spreekt vanzelf, dat eigenlijke
kunstwaarden weinig met het voorgestelde onderwerp te maken hebben,
maar toch leert een dergelijke studie
ons beter de kunst begrijpen, omdat zij ons inzicht verschaft in de
opvattingen en waardebegrippen va n
een bepaalde tijd, daar het beoordelen van een kunstwerk enkel en alleen naar onze hedendaagse opvattingen, vaak leidt tot een verkeerd
begrip er van.
A. D.

:

.

Elisabeth DHAENENS, Wandtegeltjes. De geschiedenis van het oud
en nieuw testament, voorgesteld
op de tegels van een achttiend
eeuwschen haard, verklaard door
teksten uit Spanoghes Alder
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verhandelinge.
nouwkeurigste
-- Uitgeverij K Voorland », Brugge, 1947, 141 blz., 120 illustraties, geb. Fr. 175.
Een document over de toegepaste
volkskunst in de XVIIIe eeuw. Het
bevat de volledige reproductie van
de wandtegeltjes van een oude
Vlaamse haard, te Maldegem (W.Vlaanderen) ongeschonden bewaard.
Het afgebeelde onderwerp op elk der
tegeltjes wordt toegelicht met een
tekst uit de eveneens XVIII-eeuwse
« Aldernouwkeurigste Verhandelinge der Geschiedenis van het Oud
Testament en van het Nieuw Testament » van Spanoghe. Een korte
inleiding over de Nederlandse tegelindustrie gaat de reproducties
vooraf. Het schijnt niet uitgemaakt
of deze haardbekleding van Rotterdamse herkomst is, - zoals meerdere in Vlaanderen -, dan wel te
Brugge (Pulinx) vervaardigd zou
zijn.

A. D.
Joz. De COO, Rubens-gids voor de
Antwerpse kerken, A Tekstboek,
B Map met reprodukten. Vlaamsche Toeristenbond, Ant-
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werpen, 1947, 79 blz., 13 reprodukties, Fr. 85.
Het tekstboekje, in handig formaat (21 X 13 cm.) uitgegeven door
de zorg van de V. T. B., geeft de
toerist een leerrijke inleiding op de
Rubenswerken, die de Antwerpse
kerken thans nog bewaren, een rijke
schat, maar hoe arm in vergelijking
met wat zij eens bezaten. Na een
korte historische schets, volgt voor
elk schilderij de beschrijving van
zijn materiële toestand, en een langere kunsthistorische beschouwing.
Deze beschouwingen zijn geput uit
de beste Rubens-historici en critici,
als Burckhardt, Glueck en Max Rooses, Fromentin, die schilder èn criticus was, en uit het proza van schilders als Reynolds en Delacroix, wier
getuigenis dubbel belangwekkend is.
Wenst de lezer daarnaast ook een
aesthetische introductie, dan vindt
hij een bladzijde geciteerd van Verschaeve, of van H. Kehrer, E. P. J.
Peeters, Z. E. H. van Herck. Vindt
hij daarbij de meeste Antwerpse
kerken op de helderste uren van de
dag gesloten, dan zal de map met
grote, zorgvuldige reproducties naar
foto (29 X 23 cm.) hem zeer welkom zijn. A. D.

WETENSCHAP
Dr A. M. MEERLOO, De Moeilijke
Vrede. De Psychologie van enkele
na-oorlogse Problemen. - Servire, Den Haag, 148 blz. f. 3.70.

practische Betekenis. Psychologische Bibliotheek V. - N. V.
Noord-Hollandsche Uitg. Mij.,
Amsterdam, 1947, 112 blz., f.
4,50.

Een psychologische oriëntatie in
verschillende na-oorlogse problemen.
Er blijkt uit hoe snel we leven en
dat de psychologie niet bij machte
is de tijdsproblemen op te lossen, al
kan ze helpen bij het inzicht in de
probleemstelling. Een nuttig boekje
om nog eens rustig door te lezen.
Schr. besluit dat de nieuwe vrede leidende en inspirerende gedachten nodig heeft. Zeer terecht, maar waar
moeten die vandaan komen tenzij
uit de werkelijkheid, uit de laatste
zin van 's mensen leven, en daarover
laat deze psychologie ons in het onzekere.
P. E.

Hoewel men met de Schr. van inzicht kan verschillen in de opvatting
over psychologie - de bewustzijnspsychologie heeft hier nog een te
sterk accent -, vindt men toch in
dit werkje een wijs en uiterst voorzichtige waardering van het psychologische onderzoek zoals het steeds
meer in de praktijk wordt toegepast.
Naast vele reclameachtig aandoende
behandelingen van dit onderwerp
valt dit werkje op door zijn consciencieuze en wetenschappelijke
verantwoordig. Sterk aanbevolen.
P. Ellerbeck S. J.

Dr T. T. TEN HAVE, Het psycho-

Dr E. M. J. BREUKERS, Levens-

diagnostisch Onderzoek en zijn

vormen, De Karakterleer van.
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Ludwig Klages. — J. J. Romen
en Zonen, Roermond-Maaseik,
1947, 227 blz., f. 6,65, geb. f. 7,90.
De veelzijdige en rijke schatten
aan psychologische inzichten die verspreid in Klages werken te vinden
zijn, werden door Schr. in kaart gebracht. Het algemeen psychologische
al in een vroeger werk. Hier datgene wat belangrijk is voor de karakterleer, dit woord genomen in de
typische betekenis die het bij Klages
heeft. Dit is gedaan met een grote
toewijding en acribie en daardoor is
dit werk een kostbaar hulpmiddel
voor elk die zich met dit systeem

bezig houdt. Nog meer nut zou dit
werk hebben als er ook een critiek
was gegeven. Het verwondert ons
hoe Schr. zo schuil kon gaan achter
de dominerende figuur van Klages.
Zeker in de keuze en ordening ligt
al een zekere beoordeling, maar we
hadden dat toch gaarne meer uitgewerkt gezien. De foutieve en eenzijdige opvatting over het Christendom b.v. op blz. 60 vlg. had daar
toch zeker aanleiding toe gegeven.
Laten we hopen dat Schr. in een
derde deel de kroon op haar werk
zet door al het gebodene te integreren in een groot geheel.
P. Ellerbeck

VARIA
J. A. VERWEY, Geen tochtje zonder
vrucht. — Born, Assen, 1947,
160 blz., geb. f. 3.90.
In dit genre is voor de natuurliefhebbers reeds veel geschreven, maar
dit werkje munt wel uit door zijn
levendige verhaaltrant en rake zegging. Men herkent er den schrijver
in van « Dwalend ginds en her », die
zelf speurend en zwervend zoveel
schoons en nieuws wist te ontdekken
in polder en weide. De titel heeft een
vernuftige dubbele zin : ga met Arend
op zwerftocht en U zult die achterhalen.
P. Kr.
Gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke Academische Gemeenschap.
Samengesteld en uitgegeven in
opdracht van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen
in Nederland. Z. j. 239 blz.
« Met dit boek, zo luidt het Voorwoord, bedoelt de Unie van Katholieke Studenten Vereenigingen op de
eerste plaats de eere-leden der Unie,
de moderatoren, de Katholieke
Hoogleeraren en de eere-leden en leden der bij haar aangesloten vereenigingen te herdenken, die haar van
1940-1945 ontvallen zijn, voor het
meerendeel als slachtoffers van het
vijandige geweld. 3. Daarnaast vindt

men verenigingsverslagen en artikelen en gedichten, die in • een Dodengedenkboek passen. Oud-Studenten
zullen dit boek op prijs weten te
stellen.

J.v.H.
Hans van AMSTEL, De laatsten der
Wajarikoele's in Suriname. —
Paul Brand, Bussum, 1946, 195
blz.
De schrijver stonden ter beschikking de gegevens der expeditie van
P. W. Ahlbrinck CssR. naar het achterland van Suriname ; op zoek naar
een Indianen stam : de Wajarikoele's
in het brongebied der Marowijnen.
Daartussen door worden de lotgevallen verhaald, zoals Schr. zich deze
voorstelt, van de laatst overgeblevenen van de uitstervende stam. Hij
weet in eenvoudige taal, — aan de
hand van de gegevens der expeditie
over de levenswijze der Indianen in
die streken -- de verschrikkelijke
tragedie uit te beelden, die het uitsterven van een stam in de binnenlanden moet zijn. De hardheid van
het leven, de eenzaamheid van de
mens in het oerwoud, het troosteloze
en uitzichtloze van zijn bestaan, zullen den lezer beklemmen... Voor rijpere jeugd en anderen.
P. Kr.

DRUKKERIJ L. VANMELLE, DOORNZELESTRAAT, 15, GENT.

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
77e jaargang van

STUDIEN; 15e jaargang van STREVEN

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Tengevolge van de laatste politieke ontwikkeling staat het
« probleem Duitsland » weer midden in de belangsteIIing.
De geest van politiek ziet echter niet zozeer naar waarheid
en goedheid van het begeerde object als wel naar eigen
vermeend nut, en dat meestal nog op korte termijn en met
vooroordelen, die vertroebeld zijn door ressentiment en
egoïsme. Het verheugt ons daarom onze Iezers een cultuur-

historische beschouwing te kunnen aanbieden over de
traditionele tegenstanders, Duitsland en Frankrijk, sine ira
et studio geschreven door den Z. E. Heer Everaet. In de
kroniek wordt in zeer grote Iijnen een indruk gegeven uit
het huidige Duitsland ter oriëntatie in de verwarring van
het ogenblik. Laten wij ons daarover niet verheugen.
Ignatius schreef reeds 400 jaren geleden in zijn Geestelijke
Oefeningen : het is eigen aan de kwade engel de ziel te

verwarren...
In België is een rapport verschenen over het Waalse
en nog wel van Waalse zijde. Dit rapport is
hoogst interessant en belangrijk, niet enkel voor de Belgen,
maar evenzeer voor de Nederlanders wegens de grote
sociale en demografische princiepen, die hierin worden
aangeraakt. Oud-Minister van Isacker zal hieraan een
artikel wijden in het volgende nummer.
Dit volgend nummer zaI het Iaatste zijn van deze jaargang.
Wegens de vacantietijd zal het verschijnen niet op 1, maar
probleem,

op 15 Augustus.
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IIET 1100111 TECHNISCH INSTITIJIJI
te OOSTEN 0 E, Stuiverstraat, 108
vormt technische ingenieurs in de industriële scheikunde
in de werktuigkunde (motoren) en de electriciteit
overeenkomstig het Kon. Besluit van 19 Juli 1935.
-- DRIE STUDIEJAREN -Voorbereidende klasse toegankelijk na de rhetorika of de tweede van
de humaniora. - Drie voorbereidende jaren na de middelbare studiln
van den lageren graad. -- Internaat met beperkt aantal plaatsen!.

ONZE NIEUWSTE UITGAVEN
F. R. BOSCHVOGEL,

Niet Wanhopen, Maria - Christina.
Historische roman uit de tijd van de Boerenkrijg in
Vlaanderen (einde 18e eeuw) . Met talrijke illustraties van
Jos. Speybrouck.
390 blz. Ing. 130.- Fr. -- in vollinnen band 165.- Fr.
ASTER BERKHOF,

De Houtvester van St. Gallen.
Een nieuwe Willem Tell geschiedenis !
Onder frisse stofomslag van Ir. Naggy.
400 blz. Ing. 120.- Fr.
in vollinnen band 155.- Fr.
M. BOEP,

Paul Kruger.
De roemrijke president van de Transvaalse Republiek.
Geïllustreerd. Ing. 42.50 Fr.
Geb. 60.- Fr
D. DUMON,

Simon Stevin.
Het leven van onze Archimedes
bij het 400e verjaren van zijn geboorte (1548-1948) .
Geïllustreerd. Ing. 30.- Fr.
Geb. 47.50 Fr.
F. DE RAEDEMAEKER S.J.,

De Ideologie van Karl Marx
in het Kommunistisch Manifest.
Een actueel werk over
« Het Manifest van de Kommunistische Partij », dat
in 1848, zojuist honderd jaar geleden, te London verscheen.
Ing. 32.- Fr.
DRUKKERIJ
UITGEVERIJ LANNOO
TIELT
Vertegenw. Nederland : Plein 24, Wateringen (Z.-H.)

De Mémoires van Juffrouw

M. E. BELPAIRE
gepubliceerd bij haar 95e verjaardag, 31 Jan. 1948

GESTALTEI
III 'T VERLEDEN
380 blz. en 1 buitentekstplaat
Formaat 16 x 23.
Gebonden : Fr. 190.
Ingenaaid : Fr. 150

« Waar kan ik beter leren hoe men zijn volk dienen
en liefhebben moet dan bij « de wijze vrouw » ?
H. M. Koningin Elisabeth.
« Elke bladzijde van haar herinneringen draagt den
stempel van die openhartigheid en innemende goedheid, die aan haar omgang steeds een onvergetelijke charme hebben bijgezet, en die van haar voor
immer hebben gemaakt de meest geliefde en edelste
figuur van onze Vlaamse en sociale wedergeboorte.»
Staatsminister Frans Van Cauwelaert.
« ...Uit dit boek rijst haar eerbiedwaardige en beminnelijke figuur voor ons op als een ideaalbeeld van
waarachtige vrouwelijke levensgrootheid. Zij heeft
gedurende driekwart-eeuws de Kerk, haar Land,
haar Volk, zuiver en volkomen gediend, zoals alléén
dienen kan wie levenslang zelf-vergeten, de liefde
tot. God en evenmens, puur en diep, in zijn ziel
hield geschreven. »
Albert Westerlinck.

« DE KINKHOREN »
DESCLEE DE BROUWER & CIE.
Houtkaai, 22
BRUGGE.
Afdeling Verkoop

Dr. K. J. HAHN

:

DUITSLAND
ALS GEESTELIJK PROBLEEM
ONTWRICHTING EN HERSTEL

Schrijver, Dr. K. J. Hahn is secretaris van het
Katholiek genootschap voor Geestelijke Vernieuwing.
Dit Genootschap houdt zich bijzonder bezig met de
bestudering en het leveren van een bijdrage tot de
oplossing van het probleem Duitsland.
Duitsland moet weder worden opgenomen in de WestEuropese volkeren-familie. Weinigen zijn er, die dit
niet aanvaarden als een noodzakelijkheid. Het is
echter vooral de vraag die nijpt : welk Duitsland voor
deze opneming in aanmerking komt, m.a.w. welke
vooruitzichten biedt Duitsland voor een vruchtbare
en vreedzame samenleving in familieverband ?
Dr. Hahn heeft in zijn geschrift een actuele bijdrage
tot de beantwoording dezer vraag gegeven. Hij kent
de Duitse mentaliteit van natuurswege en door diepgaande studie ; door zijn huidige functie kent hij ook
terdege de geestelijke situatie van het na-oorlogse
Duitsland. Zo heeft hij — wat ook het wezenlijke
van het vraagstuk is — Duitsland beschouwd als
geestelijk probleem. Hij bespreekt in zijn boek het
Duitse volk en zijn Staat, de Mens en de Wereld, het
Zijn en Worden van de Duitse Natie, de tragedie van
het Duitse Nationalisme, de tegenstelling tussen
Pruisen en Oostenrijk en tenslotte de mogelijkheid
van een herstel. Binnen het gekozen bestek stellig
een grondige en tegelijk interessante behandeling
van een der nijpendste hedendaagse problemen.
202 pagina's 60,— fr.
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JACQUES MARITAlN

thomas van aqulno €n
zIJn B€t€k€nIS VOOR onze tlJb
< ... «Thomas van Aquino» is een boek van diepe verering,

door één der grote meesters van de moderne wijsbegeerte
geschreven over de grootmeester der middeleeuwse phllosophie. Het is geen levensbeschrijving, het is een uiteenzetting
van wat de « doctor angelicus» te betekenen heeft voor onze
eeuw. J. Maritain begint met h~t synthetisch beeld te schetsen
van deze wonderbare figuur, die door studie en gebed tot de
heiligheid kwam. «Thomas van Aquino trad de wetenschap
binnen om naar de wijsheid te gaan:. (blz. 134), en daardoor
beheerst hij alle tijden en meer speciaal de onze. Want
deze eeuw heeft de teloorgang van de éénheid der christelijke
cultuur voltrokken. Hoe geraken wij uit de verscheurdheid
indien er geen minimum van éénsgezindheid wordt gevonden
in de Ideeënsfeer, die dan toch het collectief hoogste goed
van cultuurmensen uitmaakt?
... Nu wij de nood van een hechte metaphysica zo schrijnend
beginnen aan te voelen, brengt zijn phiJosophie van het « zijn »
de gewenste opklaring. Nu wij het ontberen van elke beginselvastheid zo deerlijk beginnen gewaar te worden, brengt
zijn gehechtheid aan de objectieve waarheid tot steviger
vasthouden aan de efficiëntie van de menselijke rede. Nu wij
de behoefte aan echte liefde zo dringend beginnen te constateren, geeft zijn moraal ons hoop en vertrouwen, want die
is gefundeerd op het axioma: « liefde gaat boven alles ».
Sint Thomas weet het: de wijsheid komt niet alléén uit de
rede, zij komt ook uit het hart. En hij doet ons begrijpen
c: dat de vrede in de mens en onder de mensen het directe
resultaat is van de liefde ». Deze is een macht die aanéénsmeedt en éénheid schept. De vrede komt niet van vijfjarenplannen, zij daalt neder uit de hemelen en komt van «die
bovennatuurlijke vrede en van die eeuwige Liefde, welke
wonen in het hart der Drieéénheid.» (bI. 75) »
Dr K. Elebaers in «De Standaard », 1 Februari 1948.
Een boekdeel 12 X 19 cm. Ingenaaid: 60,-fr. -

200 blz.

Gebonden: 95,- fr.
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Bij hei Gouden Jubilé van
H. M. Koningin Wilhelmina
Ieder kent de schilderij, waarop het treffende moment is vastgelegd, dat « Prinses Wilhelmina », als Koningin de eed aflegt
op de Grondwet. Van de toenmalige aanwezigen bij deze plechtigheid in de Nieuwe Kerk te Amsterdam verhaalt een Engels
correspondent : « many strong Dutchman felt an unusual moisture
in their eyes » en zelfs de grijze voorzitter van de Eerste Kamer,
Mr. A. van Naamen van Eemmes, was, volgens getuigenis van
Dr. J. Th. Visser, zijn ontroering niet meester.
Voor degenen, die het voorrecht hadden op 6 September 1898
bij deze eedaflegging tegenwoordig te mogen zijn, was het zonder
twijfel een aangrijpend schouwspel een jonge vrouw, in de gratie
van haar leeftijd, de enige telg van het Oranjehuis, een taak op
zich te zien nemen, die nog nooit in de geschiedenis van ons land
op zulke zwakke schouders had gerust. Hoe zou Haar opgang
zijn ? Zou Zij in staat zijn de lasten van Haar regering in voorspoed en tegenslag met geestkracht en toewijding te dragen ?
Nu, vijftig jaar nadien, bezien wij met niet minder ontroering
deze schilderij, omdat wij het antwoord op die vragen kunnen
geven. Hare Majesteit is gedurende geheel dit tijdperk zo getrouw
gebleven aan wat Zij op die zesde September aan het Nederlandse
volk beloofd had, dat Zij, vóór Haar tijd uitgeput, het bewind
aan jongere kracht heeft willen afstaan.
Met een achtergrond van ernst en droefheid zal het Jubileumfeest op het einde van deze maand ingezet worden. Het zal de
laatste officiële gelegenheid zijn de Landsmoeder te huldigen en
dank te zeggen voor de wijze, waarop Zij Zich, zonder voorbehoud,
aan Haar volk heeft gegeven en Haar eed is nagekomen.
Moesten wij Haar alleen maar dankbaar zijn, dat Zij, zoals
de tekst van de Grondwet vraagt, deze heeft onderhouden en gehandhaafd, de onafhankelijkheid en het grondgebied des Rijks
met al Haar vermogen heeft verdedigd en bewaard, de algemene
en bizondere vrijheid en de rechten van al Haar onderdanen heeft
beschermd en alle middelen tot instandhouding en bevordering
van de algemene en bizondere welvaart heeft aangewend dit
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alleen reeds zou voldoende reden zijn, Haar om de getrouwheid
aan de koninklijke eed met innige dankbaarheid te huldigen.
Zonder zich in gewone omstandigheden buitengewoon in te
spannen, zou men binnen de termen van deze eed een goed constitutioneel vorst kunnen zijn. De regering wordt immers mede
door de ministers gevormd en er zijn naieve, onontwikkelde zielen,
die menen, dat met het plaatsen van handtekeningen onder wetten
en besluiten de vorst aan zijn verplichtingen voldaan heeft.
Met de uiterste zorg heeft H. M. zich als constitutioneel vorstin
gedragen. Niet alle personen en alle partijen zullen Haar even
sympathiek geweest zijn. Maar aan een zuiver parlementaire regering heeft Zij nooit iets in de weg gelegd en Zij zag er, toen
de politieke constellatie in 1913 dit nodig scheen te maken, niet
tegenop ook socialisten, die toenmaals antimonarchaal waren, tot
het ministerschap te roepen.
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog bracht ons land in
een gevaarlijke positie. Dat we gespaard bleven van daarin betrokken te worden, schrijft professor H. Brugmans in 1923 ook
toe aan onze Koningin : « Stellig ontleende Nederland zijn betrekkelijke onkwetsbaarheid gedurende deze oorlog aan het zeer
gegronde prestige, dat onze Souvereine in het buitenland geniet ».
Gedurende die jaren heeft Zij door veelvuldige bezoeken aan
leger en vloot en tal van gunstige maatregelen het Hare gedaan
om bij de manschappen en de matrozen de goede geest gaande te
houden, die door het steeds maar inactief afwachten dreigde te
verslappen.
In de tweede wereldoorlog ging door « de voorbeeldeloze schending van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is », onze onafhankelijkheid verloren. De vijand had het ook gemunt op Haar
persoonlijke vrijheid, wetend welke ontmoediging Haar machteloosheid bij het Nederlandse volk zou voortbrengen. Om dit te
voorkomen heeft de rede boven het sentiment gestaan en stak
de Koningin over naar Engeland. Aanvankelijk is dit niet door
iedereen begrepen zelfs Colijn meende dit te moeten afkeuren
maar de loop der gebeurtenissen heeft bewezen, hoe juist dit is
geweest. De fiere Oranjetelg, die in het geval-Kruger niet bevreesd
was geweest voor het Britse Rijk, liet Zich tegenover Hitlers
benden niet leiden, gelijk Zij heeft uiteengezet, « om persoonlijk
lijfsbehoud of persoonlijke vrijheid », maar, omdat Zij wilde,
dat « de stem van Nederland, het symbool van Nederland, niet
--
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van de aarde zou verdwijnen ». DØrom en dààrom alleen heeft
Zij het besluit genomen « het symbool van mijn natie, zoals dit
in mijn persoon en in de regering is belichaamd, over te brengen
naar een plaats, waar het kan voortwerken als een levende kracht,
die zich kan doen horen ». Bescheiden noemde H. M. zich « een
symbool ». Zij was en is veel meer : de verpersoonlijking van
het verzet tegen de overweldiger. Onvermoeid heeft Zij gewerkt
om de onafhankelijkheid van Haar land te herwinnen. Hoeveel
be sprekingen heeft Zij te Londen niet gehouden met buitenlandse
regeringen. Zij toog naar de Verenigde Staten om president Roosevelt te winnen. Zij wist contact te houden met haar volk door
de Engelandvaarders en vooral door Haar radio-toespraken.
Wanneer in de bezettingstijd gefluisterd werd : « De Koningin
zal vanavond voor de radio spreken », dan was altijd, ook na de
gedwongen inlevering der luistertoestellen, voor de vertrouwden
gelegenheid naar Haar woord te luisteren en telken kere keerde
men, hoe somber de tijden ook waren, bemoedigd en met vertrouwen op de toekomst tot zijn bezigheden terug. Want H. M.
heeft nooit afgelaten, ook niet toen de kansen menselijkerwijze
hopeloos stonden, op het gelukkige einde te wijzen. Reeds op
24 Mei 1940 sprak Zij : « Ondanks de ondervonden tegenslag blijft
mijn vertrouwen in de toekomst ongeschokt ». De volgende dag
sprak Zij over « het geloof, dat is verankerd in de rotsvaste overtuiging, dat een onrecht, zoals het volk van Nederland heeft
ondergaan, niet blijvend kan zijn ». In December van hetzelfde
jaar gaat Zij « met nog versterkt vertrouwen in de uiteindelijke
zege de toekomst tegemoet ». Het land wordt echter in steeds
dieper ellende gedompeld, maar Haar kan het niet ontmoedigen.
Op 17 October 1942 zegt Zij : « Landgenoten, wij zullen de oorlog
winnen ». Twee maanden later : « Van de eindoverwinning zijn
wij overtuigd ». In het voorjaar van 1943 roept Zij : « de dag
van bevrij ding » in het vooruitzicht en in het najaar durft Zij
stoutmoedig verklaren : « Wij voelen de ure onzer bevrijding naderen, zoals wij de lente op ons voelen afkomen ». En spoedig
daarna, nog voor de invasie een feit was, geeft Zij richtlijnen
aan « langs welke de overgang van de bezetting naar de vrijheid
zal plaats grijpen ».
Denken we ons eens in, hoe verlaten en wanhopig Nederland
zich zou gevoeld hebben, als dit bemoedigend contact tussen volk
en Vorstin niet bestaan had.
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Na de eerste wereldoorlog werd wel niet met oorlogsgeweld,
maar door propaganda en diplomatieke kuiperijen het Nederlands
grondgebied bedreigt. Door Haar persoonlijk ingrijpen, o.a. een
vermoeiend bezoek aan onze grensgebieden in Limburg en ZeeuwsVlaanderen heeft Zij aan de buitenwereld getoond, dat Zij, onder
enthousiaste instemming dierzelfder bevolking, niet van zins was
ook maar een duimbreed gronds van de vaderlandse bodem af te
staan. En deze oprechte demonstraties hebben niet nagelaten indruk te maken op de . heren te Versailles.
Te zeggen, dat H. M. de door de grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten, niet heeft aangetast, zou voor Haar persoon
eer beledigend dan loffelijk klinken. Nederland ligt niet op het
Balkanschiereiland ! Voorzover het van Haar persoonlijk afhing,
heeft Zij met gelijke onpartijdigheid jegens alle stromingen, gezindten en overtuigingen de grondwettelijke vrijheden en rechten
beschermd. Toen een revolutionnaire minderheid in 1918, tegen
alle democratische opvattingen in, naar de macht wilde grijpen
en zelfs de tijd gekomen achtte het koningschap in een republiek
om te zetten, trad Zij tot handhaving van vrijheid en recht openlijk naar voren en liet door een spontaan volksreferendum de kortzichtige revolutie-poging op eclatante wijze de kop indrukken.
De Grondwet eist tenslotte, dat H. M. de algemene welvaart
zal bevorderen. Niet in dien zin, dat van Haar het initiatief gevraagd wordt, want de tijd der verlichte despoten is voorbij. Het
is echter niet uitgesloten, dat Zij meermalen bij besprekingen
met competente leiders de stoot tot verwezenlijking van nieuwe
denkbeelden zal gegeven hebben. Van één belangrijke onderneming weten we het met zekerheid. Nauwelijks was de eerste
wereldoorlog uitgebroken, of de toenmalige minister, M. Treub,
maakte bekend, dat een « Nationaal Steun-Comité » ten bate van
hen, wier gezinnen ten gevolge der mobilisatie in kommer verkeerden, werd opgericht. In de eerste vergadering was H. M. zelf
aanwezig en de minister opende de bijeenkomst met deze woorden :
« De gedachte van deze bijeenkomst is uitsluitend van Uwe Majesteit afkomstig. Uw volk heeft recht dit te weten en Gij hebt het
recht, dat Uw volk dit wete, al zoudt Gij mij niet veroorloofd hebben dit te zeggen, wanneer ik U vooraf toestemming had gevraagd.
Dat wij met deze mobilisatie niet te laat komen, hebben wij te
danken aan Uwe Majesteit, aan Haar helder inzicht ».
Onze Koningin heeft zich echter niet beperkt tot de letter van
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ten : « Wees getrouw tot de dood en Ik zal U geven de kroon des
levens ». Er is wel geen vorst in Europa, die zo nadrukkelijk en
zo herhaaldelijk gewezen heeft op zijn afhankelijkheid en verantwoordelijkheid aan God. Reeds in Haar proclamatie van 6 September 1898 wijst Zij op de taak, die « God op Mijn schouders
gelegd heeft ». En 40 jaar later wil Zij het afgelopen tijdperk
« in het licht van Zijn leiding zien ». In de donkere oorlogsjaren
verkrijgt Haar woord meermalen een gewi j dheid, waarin Zij
zich voelt als een leidster, die de waren strijd van hoger standpunt beziet : « Deze oorlog is in zijn diepste wezen voor ons een
strijd tussen het goede en het kwade, een strijd tussen God en
ons geweten enerzijds en anderzijds de duistere machten, die in
deze wereld hoogtij vieren ».
Haar Kerst- en Paasboodschappen zijn christelijke preken en
ademen een geest van geloof aan het Evangelie, dat, helaas, bij
vele landgenoten afwezig is.
In de Kerstgroet van 1940 spreekt Zij : « Ons geestelijk leven
is gebouwd op een overwinning, die wij ieder persoonlijk tot de
onze moeten maken ». In die van 1941 wijst Zij op de plicht
Christus gehoorzaam te zijn, het kruis op te nemen en achter Hem
aan te dragen. In 1942 brengt Zij haar hoorders onder het oog,
de noodzakelijkheid van de liefde tot Christus, die de « voortstuwende kracht, het leven van ons leven, is », en dat « wij allen,
voor het eerst of bij vernieuwing, die volmaakte liefde mochten
grijpen met geheel ons wezen ». In haar laatste Kerstboodschap
van uit het buitenland wijst Zij nogmaals in diep christelijke bewoordingen op de betekenis van het Kruis voor de mensheid.
« Als wij niet versagen, maar volhouden, zo zullen wij ons weldra
gedragen gevoelen door het kruis en opgeheven worden boven ons
zelf uit en boven al hetgeen ons dreigt te verslinden. »
Zo heeft Zij hààr volk geleerd het lijden van deze tijd te zien
« sub specie aeternitatis ». De wereldgeschiedenis kent geen vorst,
tenzij de Paus van Rome, die zulk een sublieme, bovennatuurlijke
taal tot de zijnen wist te richten. Bovendien kwamen deze woorden recht uit Haar hart, uit Haar diepste overtuiging. En we
vragen ons nogmaals af, hoe het voorbeeld van deze door en
door christelijke Vorstin op de vele lauwen, half- en ongelovigen
moet gewerkt hebben. Voor velen zullen zij niet zonder vrucht
gesproken zijn. Maar allen zullen eerbied gevoeld hebben ,voor
deze echt godsdienstige overtuiging.
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het isisdiezelfde
diezelfde
tojewskij's
j eci als Die Damonen
to j ewski j's B
situatie,
tot een
eenhernieuwde
hernieuwde beschouwing
beschouwing van
van dit
ditcurieuze
curieuze
situatie, die tot
boek lokt.
schreef zijn
zijnroman
roman teteDresden
Dresdenonder
onderde
dezweepslag
zweepslag
Dostojewskij schreef
geldnood en gebrek en deed
deed hem, teruggekeerd
teruggekeerd in
in -·Petersburg
van geldnood
Petersburg
in Juli 1871, eerst bij afleveringen in de Ruskij W
Wjestnik,
j estnik, deinJul187,erstbjafvingde
Russische
Katkow verschijnen.
verschijnen. Katkow
een der
der
Russische Bode,
Bode, van
van Katkow
Katkow liet
liet een
merkwaardigste
zogenaamde biecht
Stawmerkwaardigste hoofdstukken,
hoofdstukken, de
de zogenaamde
biecht van Stawrogin, uit zijn tijdschrift
tijdschrift weg
weg en
enininboekvorm
boekvorm verscheen
verscheen de
de text
text
rogin,
dezer
biecht eerst
eerst volledig
volledig in
in de
de uitgave
uitgavevan
van1922.
1922.Waldemar
Waldemar
dezer biecht
Jollos, de bezorger
bezorger der Artemis-uitgave,
Artemis-uitgave, heeft
heeft deze
deze biecht
biecht geheel
geheel
Jollos,
in zijn
zijn vertaling
vertalingopgenomen.
opgenomen.
Men
erover twisten welk
welk het
het belangrijkste
belangrijkste werk
werk van
van DosDosMen kan
kan erover
tojewskij is -doorgaans
doorgaans
wordt
«De
BroedersKaramazow
Karamazow»
tojewskij
wordt
« De
Broeders
» zijn
hoofdwerk genoemd -, zeker is « De Demonen» het boek, waarinhofdwerkgnm—,zis«Deon»htbk,wari
liefde en
en zijn
zijnhaat,
haat,zijn
zijnovertuigingen
overtuigingenen
enzekerheden
zekerheden het
het
hij zijn liefde
duidelijkst
heeftuitgesproken.
uitgesproken. Het
Het isiseen
eenontzetontzetduidelijkst en
en het heftigst heeft
tende aanklacht
aanklacht tegen wat Dostojewskij
Dostojewskij als
alsde
demacht
machtder
derduisterduistertenonderste
ondersteboven
bovenkerende
kerende
nissen beschouwde,
beschouwde, tegen
de alles
alles ten
nissen
tegen de
nihilisten, die bezwangerd
bezwangerd met
met Westerse
Westerse ideeën,
ideeën, met
metWesters
Westers
nihilisten,
het oude
oude Rusland
Rusland
atheïsme
communisme, de
grondslagen van het
atheïsme en communisme,
de grondslagen
wilden ondermijnen,
ondermijnen, godsdienst,
samenleving om
om na
na de
de
wilden
godsdienst, gezin
gezin en samenleving
alles een
een aards
aards paradijs
paradijs te
te voorschijn
voorschijn tete
ineenstorting
ineenstorting van
van dit
dit alles
toveren. Zelden
romanschrijver zo
profetisch diep
diep in
in
toveren.
Zelden heeft
heeft een romanschrijver
zo profetisch
de
werkelijkheid geschouwd
Dostojewskij, in
in de
dewerkewerkede werkelijkheid
geschouwd als
als hier Dostojewskij,
lijkheid van
mensenhart niet alleen,
alleen, maar
maar in
in die
die werkelijkwerkelijklijkheid
van het mensenhart
ideeën en
en wereldbeschouwingen
wereldbeschouwingen van waaruit
waaruit het
het lot
lotder
der
heid van ideeën
volken bepaald wordt. « De Demonen
Demonen»» is daarom
daarom zo
zo actueel,
.actueel, omdat
omdat
ondanks
een geweldige
geweldige hartshartsondanks overdrijving
overdrijving en
en vertekening
vertekening het uit een
geboren boek
boek een machtig
machtig en
en aangrijpend
aangrijpend fresco
frescoontwerpt
ontwerpt
tocht geboren
van wat in
in het
hethedendaagse
hedendaagse Rusland
Rusland werkelijkheid
werkelijkheid isisgeworden.
geworden.
Technisch
auteur zijn
zijn verhaal
verhaal
Technisch hinkt
hinkt deze
deze roman
roman in
in zoverre
zoverre als de auteur
den
kroniekschrijver ener
de pen
pen geeft,
geeft,doch
doch
den kroniekschrijver
ener provinciestad
provinciestad in
in de
telkens deze
den steek
steek laat
laat en
endingen
dingenvertelt,
vertelt,die
diede
dekrokrotelkens
deze fictie in den
.
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niekschri j ver onmogelijk weten kon. Tolstoi of Toergenjew zouden dit relaas, verondersteld dat zij daartoe in staat waren, anders,
correcter geschreven hebben. Maar Tolstoi en Toergenjew werden
niet voortdurend opgeschrikt door geldeisers.
Evenals Stendhal de intrige van « Rouge et Noir » vond in de
faits divers van de courant, werd ook een opzienbarend Russisch
proces de aanleiding tot « De Demonen ». Aan de landbouwhogeschool te Petrowskoje bij Moskou had de revolutionnair Netsjajew
onder de studenten een geheim comité georganiseerd met de bedoeling de regering omver te werpen en een geheel nieuwe orde
in Rusland in te voeren. Een der comité-leden, een zekere Iwanow,
die Netsjajew een eind weegs gevolgd was, kwam tot ander inzicht
en begon zich uit het comité terug te trekken. Uit vrees voor
verraad vermoordden Netsjajew en de zijnen dezen Iwanow in
het park der hogeschool. Netsjajew vluchtte naar het buitenland,
werd echter door de Zwitserse regering uitgeleverd en stierf
enige jaren later in de Peter en Paulsvesting. Dit geval leverde
Dostojewskij de stof voor zijn roman. Hij had het voordeel dat
een jongere broer van zijn vrouw, die bevriend was met Iwanow
en ook te Petrowskoje studeerde, hem over veel details kon inlichten. Kort voor den moord liet Dostojewskij den jongen man
uit vrees dat hij in de revolutionnaire woelingen zou verwikkeld
worden, naar Dresden overkomen en vond in hem een kostbaar
oog- en oorgetuige. Ook Dostojewskij zelf had enige ervaring in
revolutionnaire agitatie : in 1849 was hij ter dood veroordeeld
wegens deelname aan de samenzwering van Petras j ewski j en op
't laatste ogenblik begenadigd. Maar Siberië had hem bekeerd en
het inzicht, dat de grondslagen des levens voor individu en gemeenschap gefundeerd zijn in God en Christus, werd hem tot
zulk een hartstochtelijke overtuiging dat het hem inspireerde tot
dezen roman tegen het atheïsme. Hij verlegde de handeling van
Petrowskoje naar een gouvernementstad in de provincie en betrok
bijna dit gehele stadje in zijn plot.
Het is uiterst moeilijk uit de romans van Dostojewskij in concreto tot zijn eigen overtuigingen te concluderen, omdat hij nergens met een zijner figuren te identificeren valt en zijn meningen aan lieden van zeer diverse pluimage in den mond legt. Zo
stamt zijn beroemde Grootinquisiteur uit het dossier van Iwan
Karamazow, een personage dat al datgene in zich vertegenwoordigt wat Dostojewskij's hoogsten weerzin wekt. Zo is degene die
in « De Demonen » de Godsidee met woede verdedigt en uitdraagt,
hij is de Iwanow uit het Netsjajew-proces, die door zijn kornuiten vermoord wordt een beperkt en stijfhoofdig Russophiel,
die zich doodstaart op zijn nieuw verworven inzicht en in geen
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geval Dostojewskij's mening volledig verpersoonlijkt. Daarom ook
hebben critici van allerlei richting uit Dostojewskij kunnen lezen
wat zij eruit wilden lezen en hem tot een der hunnen kunnen rekenen. Het zijn de werken die na zijn dood verschenen, zijn nalatenschap, de geschriften van Komarowitsj en van Dostojewskij's
vrouw, die ons in dit labyrinth den weg wijzen. En zij zeggen
duidelijk wat de onbevooroordeelde reeds uit de grote romans
las, dat « het mysterie des Scheppers en het mysterie des Verlossers » begin, midden en einde zijn bij Dostojewskij. Het getuigt
van zijn grote objectiviteit als schrijver en van zijn wonderbaar
vermogen van psychologische inleving, dat hij alle richtingen en
opvattingen zo misleidend juist en raak aan het woord laat komen.
Hiermee is niet in strijd dat zijn haat tegen het nihilisme de
belijders daarvan zo deerlijk aan de schandpaal zet, want ook
deze krijgen de volle kans hun dialectiek te laten schitteren en
zijn, ondanks het carricaturale waarmee de auteur hen ontkleedt,
psychologisch verantwoord. Indien men de kopstukken van een
anders georienteerd nihilisme dan Dostojewskij bestreed, het Duitse nationaal-socialisme namelijk, eens confronteerde met de helden
van Dostojewskij's Demonen, zou dan de gelijkenis niet treffend
zijn ? Zouden de Stawrogins, de Peter Werchowenskij's, de Lipoetins, de S j igal j ows niet duidelijk zijn aan te wijzen ?
Toen « De Demonen » verscheen in '71 en '72, vond het boek
in het algemeen niet veel bijval bij de Russische intelligentia en
in liberale kringen. Men vond het een pamflet, een charge en zijn
auteur een reactionnair, die blind was voor vooruitgang en liberale ideeën. Ook diegenen die afwijzend stonden tegenover het
radicalisme van Netsj aj ew en een gematigd liberalisme aanhingen, konden zich niet verenigen met Dostojewskij's conservatief
Christendom. Zij achtten diens voorstelling van de nihilistische
maatschappijleer, zoals die door Sjigaljow wordt voorgedragen
op de bijeenkomst der ingewijden bij gelegenheid van Wirginsky's
verjaardag, een niet te realiseren utopie, een onwerkelijke fantazie, die slechts in het hoofd van een obscurantistisch auteur
ontstaan kon. En toch is juist deze fantasmagorie werkelijkheid
geworden. Sjigaljow heeft, volgens de roman, een boek geschreven
over de toekomstige samenleving en is daarbij, uitgaande van
de onbeperkte vrijheid des mensen, tot zijn eigen verwondering
beland bij het meest volstrekte despotisme. Negen tiende der
mensen moeten zo worden bewerkt en gekneed dat zij tot louter
kuddedier verworden en bereid zijn zich aan het overige één
tiende als slaven te onderwerpen en hun te dienen. Dit is volgens
Sjigaljow de enig mogelijke oplossing, een andere is er niet.
Wat Dostojewskij vóór alle anderen in dit nihilistisch-commu-
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nistisch systeem
systeem begrepen
begrepen of, wellicht
wellicht juister,
juister,vooruitgezien
vooruitgezien heeft,
heeft,
is de
de volstrekte
volstrekte onmenselijkheid
onmenselijkheid en
enonbarmhartigheid,
onbarmhartigheid, de
de alles
alles
abstracte idee.
idee. In dienst
dienst van
van de
de
opeisende
opeisende beslaglegging
beslaglegging van
van de
de abstracte
behoeve van de
de algehele
algehele omkeer
omkeer moet
moet
revolutionnaire
revolutionnaire idee,
idee, ten
ten behoeve
ten offer
offerbrengen,
brengen, eigen
eigen inzicht
inzicht en
en
de
in- en
en toegewijde
toegewijde alles
alles ten
de inovertuiging, elke
elke menselijke
menselijke binding,
binding, zijn
zijngehele
gehelepersoonlijkheid
persoonlijkheid: :
wat het
het centraal
centraal comité,
comité, die
die mysterieuze
mysterieuze macht
macht in
in de
de hoofdstad
hoofdstad
of ergens
ergens in
in Europa,
Europa, beslist
beslist en
en voorschrijft,
voorschrijft, bindt
bindt en
enverplicht
verplicht
als een meer
meer dan
dan duivelse
duivelse macht
macht en
en dreigt
dreigt als
alseen
eenonafwendbaar
onafwendbaar
noodlot. Wat
schrijft in
inzijn
zijnboek
boekvan
vanvóór
vóór
noodlot.
Wat Dostojewskij
Dostojewskij hierover schrijft
vijf en
en zeventig
zeventig jaren,
jaren, past
pastvolmaakt
volmaakt in
in de
de structuur
structuur der
der SovjetSovjetgelegenheid fragmentarisch
fragmentarisch openbaar
openbaar wordt.
wordt.
politiek, zoals die bij gelegenheid
of mag
mag
Moraal noch
Moraal
noch geweten
geweten noch
noch plichtgevoel,
plichtgevoel, niets houdt stand of
zich handhaven
handhaven tegenover
tegenover de idee,
idee, die
die gerealiseerd,
gerealiseerd, geïncarneerd
geïncarneerd
is in
in de
de opperste
opperste leiding.
leiding. De
Deaangeslotenen
aangeslotenenen
enininondercomité'sondercomité'ste comcomvan-vijf
van-vi j fverbondenen
verbondenenhebben
hebbenelkaar
elkaarte
te bespionneren
bespionneren en te
insluit, te
teversterken.
versterken.
promitteren om zo de ijzeren band, die allen insluit,
is juist
juistom
omdedevijf
vijf
samenzweerdersder
dergouvernementsstad,
gouvernementsstad,
Het is
samenzweerders
waar
roman zich
zich afspeelt,
afspeelt, onverbrekelijk
onverbrekelijk vast te
te leggen
leggenaan
aan
waar de roman
de
gezamelijke
Peter Werchowenskij,
Werchowenskij, het
het
de gezameli
j keschuld,
schuld,dat
dat de
de leider, Peter
comité
weet en
en wel
weleens
eensverraad
verraad
comité overhaalt om Sjatow, die
die te veel weet
kon
plegen, te vermoorden.
vermoorden. Overigens
Overigens laat Dostojewskij
Dostojewskij de
de ververkon plegen,
takking en de
de samenhang
samenhang dezer
dezer samenzweerders
samenzweerders over
overgeheel
geheelRusRusland
duister of
of liever
liever hij
hij wekt
wektde
deindruk,
indruk,dat
datde
dezeldzaam
zeldzaam
land in het duister
Werchowenskij een groepje
groepje onnoonnoonbeschaamde
onbeschaamde snoever
snoever Peter
Peter Werchowenskij
zelen met zijn
zijn buitenlandse
buitenlandse rodomontades
rodomontades overbluft
in
zelen
overbluft en
en hen in
dit stel
stel half
halfontwikkelden
ontwikkelden en
en
een
waanzinnig avontuur
avontuur lokt.
een waanzinnig
lokt. Dat dit
half gedresseerden
gedresseerden de
de bestaande
bestaande orde
orde in
in het
het Tsarenrijk
Tsarenrijkomver
omverzou
zou
werpen, is even
even onnozel
onnozel als
als belachelijk.
belachelijk. Doch
Doch men
menbedenke
bedenke dat
dat
werpen,
dit spel in
in Rusland
Rusland plaats
plaats vindt.
vindt.
De
Stawrogin in het plot
plot speelt
speelt of die
die hij
hij zich,
zich, juister
juister
De rol die Stawrogin
gezegd,
spelen laat,
laat, isisweinig
weinigbevredigend
bevredigend en
en
gezegd, tamelijk
tamelijk passief
passief spelen
waarschijnlijk.
hem heeft
heeft Dostojewskij
Dostojewskij het
hetwonder
wondervan
van zijn.
zijn
waarschijnlijk. Aan hem
psychologisch talent gewijd en als zodanig is hij een der interes-psycholgitaenwjdlszoighendrtssantste scheppingen van den
den meester. Dostojewskij
Dostojewskij beschrijft
beschrijfthem
hem
als every inch
incheen
eenaristokraat,
aristokraat,als
alseen
eenman
manvan
vanongewone
ongewonemogemogelijkheden, maar
aberraties en
en het
hettaedium
taediumvitae
vitaehebben
hebben
lijkheden,
maar sexuele aberraties
hem zo grondig
grondig bedorven
bedorven en geperverteerd,
geperverteerd, dat hij geen
geen uitweg
uitweg
hem
meer
leven maakt.
maakt. Toch
Toch is hij
hij wegens
wegens
meer vindt
vindt en een eind aan zijn leven
een zekere
zekere aangeboren
aangeboren goedheid
goedheid en
en eerlijkheid
eerlijkheid oneindig
oneindigsympasympathieker
dan de
de vulgaire
vulgairevolbloed
volbloedschurk
schurkPeter
PeterWerchowenskij.
Werchowenskij.
thieker dan
Sjatow,
stille, stugge
stugge gemoedsmens,
gemoedsmens, met de
de zuivere
zuivere eenvoud
eenvoud
Sjatow, de
de stille,
van zijn natuur, spuwt op den laatste en vereert
vereert Stawrogin.
Stawrogin. StawStawrogin is de
de gevallen
gevallen engel,
engel, die
die in
in aller
aller verbeelding
verbeelding als
als een
een ster
ster
rogin
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had moeten opgaan, de
de «« Tsarenzoon
Tsarenzoon »,
», zoals
zoals Peter
PeterWerchowenskij
Werchowenskij
hem
noemt, die zelfs
zelfs .in
ondergang nog
van den
den engel
engel
hem noemt,
in zijn
zijn ondergang
nog iets van
openbaar in het
het gezicht
gezichtgeslagen,
geslagen,
verraadt. Sjatow heeft
heeft hem in 't openbaar
maar
hij:
Zal ik
ik niet
nietjejevoetsporen
voetsporen kuskusmaar zelfs na dien slag zegt hij
: ««Zal
sen als je weggegaan
weggegaan bent
bent?
Ik kan
kan je
je niet
niet uit
uit mijn
mijn hart
hartrukken,
rukken,
? Ik
zegt hij
hij hem
hem in
indat
datwonderlijke
wonderlijke gesprek
gesprek
Nicolai Stawrogin ».
». Dit zegt
dat
plaats heeft,
heeft, als
als Stawrogin
Stawrogin Sjatow
Sjatowkomt
komtwaarschuwen
waarschuwen dat
dat
dat plaats
zijn leven in
in gevaar
gevaar is.
is. Dit
Ditgesprek
gespreken
endat
datandere
andereonderhoud
onderhoud van
van
Stawrogin
Tichon in het
het klooster
klooster behoren
behoren ongetwijfeld
ongetwijfeld tot
tot
Stawrogin met
met Tichon
de hoogtepunten
hoogtepunten van
Dostojewskij de
de meester
meester
van den
den roman.
roman. Hier
Hier is Dostojewskij
der
meesters, hier
verweeft hij zijn
zijn fijnste
fijnstedialectiek
dialectiek met
metzijn
zijn
der meesters,
hier verweeft
bovenmenselijke
men in
in
bovenmenselijkepsychologie
psychologieenenschrijft
schrijft hij
hij tafrelen
tafrelen die men
geen andere litteratuur
litteratuur terugvindt.
terugvindt. Hier
Hier spreken
spreken zich
zichhartstochhartstochtelijke Russische
Russische mensen
die elkaar
elkaar in het
het gevoeligste
gevoeligste van
van
telijke
mensen uit,
uit, die
hebben, en er gaan
gaan diepten
diepten open,
open, waar
waarmen
menhuihuihun ziel verwond hebben,
verend
Dostojewskij is wellicht
wellicht de
degeniaalste
geniaalste
verend tegenover
tegenover staat.
staat. Dostojewskij
aller
romanschrijvers wat
dialoog betreft, de
de dialoog,
dialoog, waarin
waarin
aller romanschrijvers
wat de dialoog
hij mensenzielen
mensenzielen met
met elkaar
elkaar confronteert.
confronteert.
Sjatow heeft
heeft God
God teruggevonden,
teruggevonden, weliswaar
weliswaar een
een beperkten
beperkten RusRuszich vol
vol walging
walging van
vande
derevolutionnairen
revolutionnairen
sischen God,
God, en
en hij
hij heeft zich
teruggetrokken;
is ongeneeslijk
ongeneeslijk aangevreten
aangevreten door
door het
het
teruggetrokken ; Stawrogin is
kwaad en schijnt
schijnt zich
zich gesloten
gesloten te
tehebben
hebben voor
voor de
degenade.
genade. Zelfs
kwaad
Tichon, een in het klooster teruggetrokken bisschop, een ziekelijk,Tichon,e tklsrugeonbichp,zeklj
nederig en begrijpend
begrijpend mens, kan
kan in
in dezen
dezen verdorden
verdorden bodem
bodem het
het
nederig
zaad
van deemoed
deemoed en hoop
hoop niet
niet meer
meer doen
doen gedijen.
gedijen. Stawrogin
Stawrogin
zaad van
kronkelt
wanhoop en trots
trots ververkronkelt zich
zich onder
onder dit
dit gesprek
gesprek als
als een in wanhoop
loren
Zijn zogenaamde,
zogenaamde, breedvoerig
breedvoerig uitgeschreven
uitgeschreven ««biecht»
loren ziel. Zijn
biecht »
die
Tichon voorlegt,
voorlegt, mist
mist elk
elk accent
accent van
vanberouw.
berouw.
die hij Tichon
Het is in
in zulke
zulke gesprekken,
gesprekken, die
die overal
overal in
inDostojewskij's
Dostojewskij'swerken
werken
verspreid
zijn oversubtiele
oversubtiele dialectiek
dialectiek hoogtij
hoogtij viert.
viert.Zo
Zo
verspreid liggen, dat zijn
in de uitlatingen
uitlatingen van
van den
den monomaan
monomaan Kirillow
Kirillow uit
uitdezelfde
dezelfdeDemoDemozelfmoord pleegt om
om de
de angst
angst voor
voor den
dendood
dood en
endaarmee
daarmee
nen, die zelfmoord
nen,
God
overwinnen. Wanneer
Wanneer iemand
zo groot
groot als
alseen
een
God te
te overwinnen.
iemand een
een steen zo
huis boven het hoofd zou hangen,
hangen, dan zou
zou de steen hem geen
geen pijn
pijn
doen,
zouhem
hemteteplotseling
plotselingverbrijverbrijdoen, ook
ookalalstortte
storttehij
hijneer
neer- hijhijzou
zelen
toch
zou
groteangst
angsthebben
hebbendat
datde
desteen
steen hem
hem pijn
pijn
zelen -en en
toch
zou
hijhijgrote
zou doen. Zo is het ook met God, meent Kirillow. God bestaat niet, zouden.ZishtkmGod,enKirlw.bstane,
maar Hij
er. ««Van
den steen
steen gaat
gaat geen
geen pijn
pijn uit,
uit, maar
maar in
in de
de
maar
Hij is er.
Van den
angst
voor den
den steen
steen ligt pijn.
pijn. »» God
God is de
de pijn,
pijn, die
die ontstaat
ontstaatuit
uit
angst voor
angst
dood. Wie
Wie die pijn
pijn en
en die
die angst
angstoverwint,
overwint,wordt
wordt
angst voor den dood.
zelf een
een God.
God. Wie zich zelf doodt
doodt om
om de
de angst
angst te
teoverwinnen,
overwinnen, bebereikt de
de hoogste
hoogste vrijheid
vrijheid en
en wordt
wordt daardoor
daardoor zelf
zelfGod.
God. Kirillow
Kirillow
reikt
zelfmoord, maar in verbijsterende
verbijsterende angst,
angst, zonder
zonder enige
enige
pleegt zijn zelfmoord,
waardigheid.
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Men kan volhouden dat figuren als Stawrogin, Kirillow en
Peter Werchowenskij S j atow staat buiten deze rei hij is
een van de warmbloedigste en meest aardse mensen die Dostojewskij geschapen heeft meer schema's, meer ideologieën, meer
demonen dan mensen zijn. In een verbeelding van louter geesten,
in Vondels Lucifer of Miltons Paradise Lost, zouden zij volkomen
op hun plaats zijn. En toch weet hun schepper hen zo met menselijkheid te omkleden, hen zo in te dompelen in de sfeer van
het menselijke, dat zij ons verwant zijn en ons doen huiveren
voor de onbegrensde mogelijkheden der menselijke verdwazing
en verdwaling. Hun groteske lotgevallen, hun kronkelgangen, hun
aandoeningen en strevingen vormen zelfs de hoofdmomenten van
den roman, die dan ook « De Demonen » heet. Dostojewskij was
het om ideeën, om achtergronden en diepere perspectieven te
doen en niet om toevallige gebeurlijkheden van individuen. Hij
wilde een boek tegen het atheïsme schrijven en daarom moest de
kinderlijke zelfmoordenaar, die zelfmoord pleegde om God te
onttronen en de voorbije periode « van gorilla tot God » af te
sluiten, zelf als een gorilla sterven.
*

*

Dit is het existentialisme van Dostojewskij, dat hij een wereld
van mensen en demonen schiep, in wie de transcendente werkelijkheden vlees en bloed werden. Hij is de geweldigste existentialist onder de schrijvers en heel zijn metaphysica wandelt rond in
de wonderbaarlijke existenties die hij te voorschijn riep. Al de
grote problemen der latere existentie-philosophie zijn schering en
inslag in zijn werken. Dostojewskij kent als geen ander de metaphysische levensangst, het zweven tussen tijd en eeuwigheid, het
chaotische van het mensenbestaan en de vrijheid der ziel als de
hoeksteen van het bijzondere zijn der mensen. Elke menselijke
existentie is een keuze, een keuze in de richting van den engel
of in de richting van den duivel. Hij schrijft zijn boeken, althans
zijn grote, op den achtergrond ener transcendente werkelijkheid,
die voor hem de ware, de levende, de immanente werkelijkheid
is. Vandaar die voortdurende problematiek om het Godsgeloof :
« Gelooft ge in God ? » is een vraag die in al zijn romans terugkeert
en het hoort bij Dostojewskij's dialectiek dat de gevraagde dikwijls
noch met ja, noch met neen kan antwoorden. Vandaar die telkens
terugkerende discussies over het lijden, over schuld en berouw
en ootmoed, over het medeschuldig zijn der mensen aan alle
kwaad dat er geschiedt, vandaar dat neervallen en kussen der
aarde, dat Westerse, al te nuchtere lezers zo bevreemden kan.
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echter dit merkwaardige te moeten meebrengen dat het ook het
verlies van alle geloof in het ideële, « in het verhevene » ten gevolge heeft, zelfs het geloof in « de waarheid ». Dezelfde auteur,
dien wij zo juist citeerden, spreekt van « de algemene wanhoop »,
die hen bevangen heeft die « achter de waarheid gekeken hebben
of die vermoeden dat men achter de waarheid kijken kan, dat de
waarheid illusie is ». Hij voert deze stelling in beginsel terug op
Socrates, die beweerde niets te weten en de mensen aan het twijfelen trachtte te brengen. Socrates echter zocht en streefde met
hartstocht om waarheid te vinden, wat de stelling «waarheid is
illusie » uitsluit. Deze stelling is de levensstemming van een seniel
geworden jeugd die tot geestig gedachtenspel als het hoogst bereikbare getraind is door Menno ter Braak en rijp is voor zelfmoord zoals Kirillow.

De Demonen is een roman-fleuve, een roman, breed van stroming, kronkelend van loop en diep van bedding. Het is in de allerhoogste mate bewonderenswaardig hoe Dostojewskij dit romangewrocht weet te binden en bijeen te houden, hoe hij deze veelvormige eenheid te leiden weet vanaf den stadsgouverneur von
Lembke en zijn intrigerende ega Julia Michailowna tot den rondsluipenden gevangenisboef Fedka, hoe hij de kunst verstaat van
het vooruitlopen op de gebeurtenissen en het teruggrijpen, van
het verzwijgen en het aanstippen, het verwijzen en het herinneren, hoe alles ineen grijpt en wordt tot één machtig verhaal, dat
na drie kwart eeuw nog aandoet als een van de toppunten der
romankunst. Het boek begint en eindigt met die vogelschrikfiguur
Stepan Trofimowitsj, ook een caricatuur, maar caricatuur van
welk een afmeting en formaat. Romanticus en liberaal, dweept
hij met vrouwenvriendschap en nobele gevoelens, en als hij op
zijn vlucht op een boerenwagen belandt, vormt hij het ridicule
symbool van wat het liberalisme der veertiger jaren betekende
voor het werkelijke Rusland. Hem heeft Dostojewskij vele van
zijn liefste overtuigingen in de mond gelegd, als hij kort daarna
ligt te fantazeren op zijn ziekbed, teruggekeerd van de dwalingen
zijner wegen. Hij laat zich het verhaal der zwijnen uit het evangelie van Lucas voorlezen en verzucht dan : « Mijn vrienden,
savez-vous, dit wonderbare en... ongewone verhaal is voor mij
mijn hele leven een steen des aanstoots geweest... dans ce livre...
zodat ik het nog uit mijn kindertijd onthouden heb. Nu echter
is mij een gedachte gekomen, une comparaison... Ziet u, dat is
juist hetzelfde als ons Rusland. Deze demonen, die uit den beze-
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tene uitgaan en in de zwijnen varen, --- dat zijn alle verzweringen, alle miasmen, al het vuil, al de demonen en kleine duivels,
die zich in onzen groten en dierbaren zieke, in ons Rusland sinds
zo vele, zo vele eeuwen hebben opgehoopt. Oui, cette Russie, que
j'aimais touj ours. Maar een verheven gedachte en een grote wil
zullen het van boven zegenrijk doordringen zoals ook dien ontzinden bezetene en deze demonen zullen van hem uitgaan, al het
onreine, al het gemene, dat aan zijn oppervlakte louter etter
vormt... en zelf zullen zij vragen in de zwijnen te mogen varen.
Dat zijn wij, wij en die anderen en Petroes j ka... et les autres
avec lui... Maar de zieke zal genezen en zich aan Jezus' voeten
neerzetten. »
Stepan Trofimowitsj, de kinderlijke comediant, die zich met
de rol van vervolgde en staatsgevaarlijke gevleid voelde, was wel
het onschuldigste soort demon dat Rusland bedreigde. Maar in
zijn onmiddellijke omgeving groeide een nieuw geslacht op van
werkelijke demonen en hoe dezen in het provinciestadje in enkele
maanden alles ten onderste boven zetten, verhaalt Dostojewskij's
magistrale kroniek. Hoe het mogelijk is dat het weldadigheidsbal
van Julia Michailowna, de gouverneurse, zulk een fancy fair van
zotternijen worden kon, moge de schrijver zelf verantwoorden,
zoals er meer dingen gebeuren die onze limiet van het waarschijnlijke te buiten gaan. Ook het optreden van den dichter Karmazinow, in wien Dostojewskij den door hem gehaten Toergenjew
persifleert, grenst aan het kluchtige. Maar we bevinden ons in
een Russische provinciestad van een kleine eeuw terug en de Russische schrijvers hebben ons geleerd dat het daar bont kon toegaan. Ook Gogols Revisor speelt bijvoorbeeld in zulk een milieu.
De hedendaagse Russische jeugd weet bij ervaring niets meer
van het leven zoals zich dat in de provinciesteden van een halve
eeuw geleden afspeelde. Zij weet niets meer van gouverneurs en
gouverneursen, van schatrijke landbezitters met hun equipages,
lakeien en bedienden, van conspirerende ambtenaars, van drukbezochte kloosters, stakende fabrieksarbeiders en profetische monniken, van proclamaties en geheime drukpersen, van dronken kapiteins en ontsnapte dwangarbeiders, van protesterende studentinnen en opstandige gymnasiasten. Heel die kleurige, woelige
samenleving die Dostojewskij zo levend en natuurgetrouw opvoert, heeft plaats gemaakt voor het strenge, nivellerende communistische regime. De geheime politie heeft er alle draden in
handen en zuivert onmiddellijk wat zich van de generale linie verwijdert. Zo moeten wij, Westerlingen, ons althans het leven in
dit nieuwe gesloten China, dat Rusland dreigt te worden, voorstellen. De Demonen hebben hun droom verwerkelijkt en er het
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leven tot een aards paradijs herschapen. Het plan van Sjigaljow
is verwezenlijkt. « Sjigaljow is een geniaal mens, zegt Peter
Werchowenskij tot Stawrogin. Hij heeft « de gelijkheid » uitgevonden. Wat daar in zijn cahier staat, is voortreffelijk. Hij versmaadt ook spionnage niet. Bij hem observeert elk lid der gemeenschap het andere en is tot aanbrengen verplicht. Ieder behoort aan allen en allen aan ieder. Allen zijn slaven en in hun
slavenbestaan zijn zij aan elkaar gelijk. In het uiterste geval
worden laster en moord toegestaan ; de hoofdzaak is echter de
gelijkheid.
Allereerst zal het niveau der ontwikkeling, der wetenschappen
en der talenten dalen. Een hoog niveau der wetenschappen en
der begavingen is slechts bij hoge bekwaamheden bereikbaar :
wij kunnen geen mensen met hoge bekwaamheden gebruiken. De
mensen met hoge bekwaamheden hebben altijd de macht aan zich
getrokken en zijn despoten geweest... Slaven moeten gelijk zijn :
zonder despotisme is er nooit vrijheid of gelijkheid geweest, maar
in de kudde moet de gelijkheid heersen en dat is juist het Sj igalj owisme. »
Wat Sjigaljow niet vermeldt en wat ook Dosto j ewski j over het
hoofd heeft gezien, is de afsluiting van de buitenwereld. Een reeds
dertigjarige praktijk heeft geleerd dat het nieuwe paradijs met
vlammend zwaard moet bewaakt worden tegen eiken indringer,
zodat wij in onzekerheid moeten blijven over het Sovjetleven.
Maar het grote rijk heeft een open dak en « een verheven gedachte
en een grote wil zullen het van boven zegenrijk doordringen »
zegt Stepan Trof imowits j .
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verkeersmiddelen in Wallonië
Wallonië en
en het
hetprobleem
probleem
der hoofdstukken
hoofdstukken over:
der
over : De
Het Waals
Waals demographisch
demographisch vraagstuk
vraagstuk;; De
DeBrusselse
Brusselse
der openbare
openbare werken
werken;; Het
der
rnaamste aspecten
concentratie; ; De evolutie der
der Waalse
Waalse industrie
industrie;; De
De voo
voornaamste
aspecten
concentratie
het Waals
Waalslandbouwprobleem
landbouwprobleem ; De
Debuitenlandse
buitenlandse economische
economische politiek.
politiek.
van het
het vraagstuk
vraagstuk der
der transportmiddelen
transportmiddelen betreft,
betreft, stelt
stelt het
hetrapport
rapport bij
bij
Wat het
de aanvang vast «dat de voornaamste Belgische waterwegen in stervormdeanvgst« ornameBlgischwtrnevom
op
zijn gericht,
op het
het Antwerpse
Antwerpse havenmiddenpunt
havenmiddenpunt zijn
gericht, terwijl
terwijl de
de banen
banen en
en
k op
spoorwegen
verkeer in hoofdzaa
hoofdzaak
op het
hetBrusselse
Brusselseknooppunt
knooppunt samensamenspoorwegen het
het verkeer
oorlog 1914-1918
1914-1918 werden
werden alle
alle luchthavens
luchthavens teteBrussel
Brussel
brengen
brengen».». Sedert
Sedert de oorlog
of op
op Vlaams
Vlaams gebied
gebied aangelegd,
aangelegd, zodat
zodat althans
althans gedurende
gedurende de
de XXe
XXeeeuw
eeuw
Wallonië
de belangstelling
belangstelling van
van de
dediensten
dienstenvoor
vooropenbare
openbarewerken
werken
Wallonië slechts
slechts in de
kwam
zover hierdoor
hierdoor de
de hoofdstad
hoofdstad of
of de
deVlaamse
Vlaamsehavenplaatsen
havenplaatsen
kwam te staan in zover
hun
voordeel kregen.
kregen. Deze politiek
politiek had
had schadelijke
schadelijke gevolgen
gevolgen op
opdrievoudig
drievoudig
hun voordeel
gebied:
onderling zijn de
de Waalse
Waalsecentra
centraonvoldoende
onvoldoende door
doormoderne
moderneververgebied : onderling
keersmiddelen
betrekkingen met
met de
denabuurlanden
nabuurlanden blijven
blijven
keersmiddelen verbonden;
verbonden ; hun betrekkingen
zoook
ookhet
hettransito-verkeer
transito-verkeerover
overWallonië
Wallonië
in
een achterlijke
achterlijke toestand
toestand;; zo
in een
tussen
de aangrenzende
aangrenzende staten.
staten.
tussen de
het verslag
verslag enkele
enkele feiten
feiten en
en cijfers
cijfers tetelezen
lezenom
om
Hierna
Hierna krijgen
krijgen we
we in
in het
deze
illustreren. Tussen 1920
1920 en
en 1938
1938besteedde
besteeddeBelgië
Belgiënagenoeg
nagenoeg
deze stelling te illustreren.
vijf
milliard aan
waterwegen; ; drie
bouw vvan
het
an het
vijf milliard
aan zijn waterwegen
drie milliard
milliard aan
aan de
de bouw
Albertkanaal;
de overige
overige twee
twee milliard
milliard kregen
kregen Brussel
Brussel en het
het
Albertkanaal ;enen van
van de
- 1.736.287.700
1.736.287.700 fr. Wallonië
- Walloniëslechts
slechts16,4
16,4 %
%Vlaamse
Vlaamseland
land83,6
8 3, %
6%
341.542.000 fr. Autostrada's
Autostrada's heeft het
het beheer
beheer van
van bruggen
bruggen en
en wegen,
wegen, tussen
tussen
de twee oorlogen,
alleen in het
de
oorlogen, alleen
het Noorden
Noorden van
van het
hetland
landaangelegd.
aangelegd. Wallonië
Wallonië
kreeg
enkele belangrijke
belangrijke luchthaven
luchthaven;; Vlaanderen
Vlaanderen heeft
heeft luchthavens
luchthavens
kreeg geen
geen enkele
te Antwerpen,
Hethuidige
huidigeWaalse
Waalsespoorwegennet,
spoorwegennet,
te
Antwerpen, Oostende
Oostende en Knokke.
Knokke. Het
zo
het verslag
verslag verder,
verder, kwam
de XIXe
XIXe eeuw
eeuw;; de
de XXe
kwamtot
tot stand
stand in
in de
zo gaat
gaa t het
eeuw
schonk alleen
alleen nieuwe
nieuwe lijnen
lijnen aan
aan dedeNoorderprovincies.
Noorderprovincies. De
Deverslagverslageeuw schonk
gouvernement beIge
beige par le
1.
Ie Conseil
ConseiJ Economique
Economlque
wallonne. Rapport
Rapport présenté
présenté au gouvernement
1. Economie
Economie wallonne.
WalIon
mal 1947,
1947, Luik
Luik 1947.
1947.
Wallon Ie
le 20
20 mai
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gevers
het opstellen
opstellen der
derontwerpen
ontwerpentot
totspoorelectrificatie
spoorelectrificatie
gevers erkennen,
erkennen, dat
dat bij het
Wallonië
versmaden aandeel
maar dit ddankt
men alleen
alleen
Wallonië een
een niet
niet te versmaden
aandeel kreeg;
kreeg ; maar
ankt men
aan de waakz
aamheid van
aan
waakzaamheid
Waalse leden
leden van
van de
debevoegde
bevoegde Nationale
Nationale
van de Waalse
Commissie.
Wat stelt de
de Waalse
Waalse Economische
Economische Commissie
Commissie voor
voor hieraan
hieraan teteverhelpen
verhelpen?
?
zowel op
In zake
zake kanalenbouw
kanalenbouw maakt
maakt Wallonië
Wallonië aanspraken
aanspraken zowel
op realisaties
realisaties op
op
nationaal plan
plan als op
nationaal
op realisaties
realisaties van
vaninternationale
internationale draagwijdte.
draagwijdte. Voor
Voor de
de
binnenlandse scheepvaartbetrekkingen
moet, door
door het
binnenlandse
scheepvaartbetrekkingen moet,
het moderniseren
moderniseren van
van
het Waalse
het
Waalse rivierenrivieren- en
en kanalenstelsel,
kanalenstelsel, de
de vaart
vaartverzekerd
verzekerd worden
worden:: voor
voor
schepen van
van 1350 ton, van
schepen
van uit
uitAntwerpen
Antwerpen over
over het
het Albertkanaal,
Albertkanaal, de
de Maas,
Maas,
en weer
het kanaal
kanaal Charleroi-Brussel,
Charleroi-Brussel, en
weer naar
naar Antwerpen
Antwerpen toe
toe;; voor
voorschepen
schepen
600 ton,
ton, aansluitend
aansluitend bij
bij de
deeerste
eersteomvaart,
omvaart, van
van uit
uitCharleroi
Charleroi naar
naar
van
van 600
La Louvière,
Louvière, Bergen,
Schelde eveneens
eveneens tot
totininAntwerpen.
Antwerpen.
Bergen, Doornijk,
Doornijk, over de Schelde
Met het
het oog
oog op
opdedeinternationale
internationalebinnenscheepvaartbetrekkingen
binnenscheepvaartbetrekkingen stelt
stelt
men voor
men
voor over
over Wallonië
Wallonië NoordNoord- en
enOost-Frankrijk
Oost-Frankrijk te
te verbinden
verbinden met
met
Nederland en
en Duitsland door
door de
de Sambre
tot aan de Ranse
Nederland
Sambre tot
Ftansegrens
grensbevaarbaar
bevaarbaar
te maken
voor schepen
van 600
600 ton;
ton ; en
te
maken voor
schepen van
en de
de Maas,
Maas, eveneens
eveneens tot
tot aan
aan de
de
Franse grens,
grens, voor
an 1350
ton;; en
en ten
tenslotte
slotteboven
boven Visé
Visé de
Franse
voor schepen
schepen vvan
1350 ton
doortocht van Ternaaien te verzekeren. In dit stel van realisaties blijft dedortchvanTei rzkn.Idtselvaribjftde
hoofdbrok het moderne
hoofdbrok
moderne kanaal
kanaal Brussel-Charleroi
Brussel-Charleroi met een
een vertakking
vertakking naar
naar
La Louvière.
Op
gebied van
van het
hetwegenverkeer
wegenverkeer zijn
zijn de
deeisen
eisenminder
minderuiteenlopend.
uiteenlopend.
Op het gebied
Op één grootse
Op
grootse opzet
opzet blijft
blijftde
deaandacht
aandachtvan
vandedeverslaggevers
verslaggeversgevestigd
gevestigd: :
« La route Wallonie
», een
«La
Wallonie :.,
een autostrada
autostrada die
die Verviers
Verviers verbindt
verbindt met
metDoornijk
Doornijk
over Luik,
Luik, Namen,
en Bergen
over
Namen, Charleroi
Charleroi en
Bergen;; een werk
werk dat
dat overigens
overigens in
in de
de
begroting
een eerste
eerste krediet
krediet van
van 10.000.000
10.000.000isisbegiftigd.
begiftigd.
begroting van
van 1947 reeds met een
heeft niet
belang. Zij
Zij zal het
De Waalse
Waalse autostrada
autostrada heeft
niet alleen
alleen binnenlands
binnenlands belang.
het
transit-verkeervan
van uit
uit Rijsel
transit-verkeer
Rijl'el en
en Parijs
Parijs over
over Wallonië
Wallonië naar
naar het
hetRijnland
Rijnland
en Hollands
Hollands Limburg
Limburg mogelijk
mogelijk maken.
maken.
Het
Het minst
minst opvallend
opvallend is de
de grievenreeks
grievenreeks in zake
zake het
hetspoorwegnet.
spoorwegnet. De
De
uurroosters
der treinen
treinen mogen
mogen niet steeds alle
uurroosters der
alle reizigers
reizigers nnaar
lokken ::
aar Brussel lokken
« On veut
veut faire de
«On
de Bruxelles
Bruxelles l'unique
l'unique centre
centre de
de luxe
luxe etetdededistractions
distractionsdu
du
plan van
van electrificatie
electrificatie moet
moet in
in de
deorde
ordevan
vanuitvoering
uitvoeringeen
eenpaar
paar
pays ».
». Het plan
Waalse
iets meer
aar voor
Waalse spoorlijnen
spoorlijnen iets
meer nnaar
voor brengen
brengen nl.
nl. Luik-Namen-Charleroi
Luik-Namen-Charleroi
an de
en Brussel-Luik-Herbestal
Brussel-Luik-Herbestal ;; en aaan
de teteelectrificeren
electrificeren lijnen
lijnen zou
zou men
men best
best
;
ook toevoegen
toevoegen:: Charleroi-Marienbourg-Vireux
Charleroi-Marienbourg-Vireux;; Luik-Hasselt
Luik-Hasselt;; Luik-Visé
Luik-Visé;
Charleroi-Erquelinnes.
Ten slotte
slotte vraagt
vraagt het
het verslag
verslag burgerlijke
burgerlijke vliegvelden
vliegvelden te Luik
Luik en
en te
teCharCharleroi,
te Namen,
Namen, Spa,
leroi, toeristenvliegvelden
toeristenvliegvelden te
Spa, Aarlen
Aarlen en St.
St. Hubert.
Hubert.
Het meest
meest belangwekkend
belangwekkend gedeelte van het
het verslag
verslag isisontegenzeglijk
ontegenzeglijkhet
het
hoofdstuk
aan de
hoofdstuk voorbehouden
voorbehouden aan
de studie
studie van
vanhet
hetdemografisch
demografischprobleem.
probleem.
Hieraan gaven de
de verslaggevers
verslaggevers speciaal
speciaal hun
hunaandacht.
aandacht.
Hieraan
Vooraf
om het
Vooraf enkele opmerkingen
opmerkingen om
het Waals
Waals demographisch
demographisch vraagstuk
vraagstuk te
te
situeren.
Wallonië staat niet
situeren. Wallonië
niet alleen
alleen inintegenstelling
tegenstellingmet
metVlaanderen,
Vlaanderen,maar
maar
komt
komt steeds
steeds meer
meer inintegenstelling
tegenstelling met
metVlaanderen
Vlaanderen en
en Brussel.
Brussel. Brussel
Brussel
inderdaad
Bruxellois
inderdaad dankt zijn
zijn aangroei
aangroei hoofdzakelijk
hoofdzakelijk aan
aanVlaanderen
Vlaanderen:: « «Bruxellois
et Flamands
Flamands ont de
de plus
plus en
enplus
plustendance
tendance ààadopter
adopterdes
desopinions
opinionsanaloanalagues.
gues.:.» Met dit
dit gegeven
gegeven voor
voor ogen
ogen kan
kan men
menvaststellen
vaststellen hoe
hoesterk
sterksedert
sedert
de aanvang
de betrekkelijke
betrekkelijke getalsterkte
getalsterkte der
derWalen
Walenafneemt.
afneemt.
aanvang der
der XXe
XXe eeuw de
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In 1900
1900 stonden
stondennog
nogtwee
tweeWalen
Walentegenover
tegenoverdrie
drieVlamingen
VlamingenenenBrusselaars
Brusselaars;
;
vier;; wanneer
wanneer de
de evolutie
evolutie door
door blijft
blijft
thans nog
nog slechts
slechts twee
twee tegenover
tegenover vier
Zo nadelig
nadelig voor
voor
gaan,
1980 de
de verhoudingen
verhoudingen twee
zijn. Zo
gaan, zullen
zullen in 1980
twee en
en vijf zijn.
XIXeeeuw.
eeuw.Integendeel.
Integendeel. In
In
Wallonië was
evolutie niet
niet gedurende
gedurende de XIXe
Wallonië
was de
de evolutie
1831
bedroeg het procent
procent van
bevolking 39 t.h.
t.h. van
van het
hetBelgisch
Belgisch
1831 bedroeg
van de Waalse bevolking
maar in
1939 nog
nog slechts
slechts 35
35 %.
%. Drie
Drie
globaal
globaal cijfer;
cijfer ;inin 1880,
1880, 42,5
42,5 %;
% ; maar
in 1939
demokeerpunten merkt
in het
hetontwikkelingsverloop
ontwikkelingsverloop der
der Waalse
Waalse demokeerpunten
merkt men
men op in
graphie:
1880, omdat
omdat van
van dit
dit jaar
jaar afafdedeVlaamse
Vlaamsebevolking
bevolkingmeer
meerbegon
begon
graphie : 1880,
aan
groeien dan
dan de
de bevolking
bevolking van
van Wallonië
Wallonië;; 1910,
1910, omdat
omdat toen
toen de
de
aan te groeien
staan;; eindelijk
eindelijk 1932,
1932, het
hetjaar
jaar
absolute
absolute aangroei
aangroei der
der Walen
Walen schijnt
schijnt stil
stil te staan
dat de
de angstwekkende
het Waals
Waalsbevolkingscijfer
bevolkingscijfer bepaald
bepaald heeft
heeft
angstwekkende daling
daling van het
ingeleid. Als algemene verklaring van deze evolutie stipt het verslag aan :ingeld.Asamvrkingdezolutsphvragn:
«L'évolution
différente
flamandes et
et wallonnes
wallonnes repose
reposesur
sur
« L'évolution dif
f érentedes
des populations
populations flamandes
».
des questions
questions de
de structure
structure ».
In een
een nauwgezet
nauwgezet onderzoek
onderzoek gaan
gaan de
de verslaggevers
verslaggevers hierna
hierna de
de elementen
elementen
In hoofdzaak
hoofdzaak - men
men is
van
het Waals
Waals demographisch
demographisch verschijnsel
verschijnsel na.
van het
na. In
geneigd
- ligt
ligtdedeoorzaak
oorzaakvan
vande
debevolbevolgeneigdom
omtete zeggen
zeggenhaast
haastuitsluitend
uitsluitend
kingsvermindering
het geboortecijfer.
geboortecijfer. De
Deverslaggevers
verslaggevers
kingsverminderingaan
aan de
de daling vvan
an het
constateren, dat
1880 het
hetrelatief
relatiefgeboortecijfer
geboortecijfer in
in België
Belgiëvoor
vooralle
alle
constateren,
dat nog
nog in 1880
gewesten
van het
het land ongeveer
hetzelfde was;
was ; terwijl
terwijl in
in 1939
1939 een
een veel
veel
gewesten van
ongeveer hetzelfde
gunstiger
voor Vl
Vlaanderen
voor Wallonië
Wallonië en
Brussel is ingeingegunstiger toestand voor
aanderen dan
dan voor
en Brussel
treden.
volgen de
de juiste
juiste statistieken.
statistieken. Op
Op 1000
1000inwoners
inwoners evolueert
evolueert het
het
treden. Hier
Hier volgen
geboortecijfer
volgt::
.
geboortecijfer als volgt
1880,
1939,

Vlaanderen
32, 99
32,
18,25

Wallonië
28, 22
28,
11,98

Brussel
33, 55
33,
11,33

Het Rijk
Rijk
30, 8
30,8
15,04

Wallonië komt
betreft het
het aaantal
geboorten,
Wallonië
komt daarmee
daarmeeinin 1939,
1939, wat
wat betreft
antal geboorten,
beneden alle naburige
naburige landen
staan, Frankrijk
Frankrijk inbegrepen.
inbegrepen. In 1939
1939 geeft
geeft
beneden
landen te staan,
de
telling voor
voor de
de West-Europese
West-Europese landen
landen de
de volgende
volgende quota's
quota's per
per duizend
duizend
de telling
inwoners:
inwoners :
Nederland 20,6
20,6;; Duitsl
Duitsland
20,4;; Zwitserland
Zwitserland 15,2
15,2;;
Frankrijk 14,6;
and 20,4
Frankrijk
14,6 ; Nederland
Engeland 15,1.
15,1.
Engeland
Terloops merken
merken de verslaggevers
verslaggevers op dat
dat de
dedaling
dalingvan
vanhet
hetgeboortecijfer
geboortecijfer
Wallonië niet
niet zozeer
zozeer de
de invloed
invloed kan
kan ondergaan
ondergaan van
van het
hetgeringer
geringeraantal
aantal
in Wallonië
de hogere
hogere ouderdom
ouderdom der
der vrouwen
vrouwen bij het
het aangaan
aangaan van
van
huwelijken of
huwelijken
of van de
in 1930
1930was
washet
hetprocent
procentder
dergehuwde
gehuwde vrouwen
vrouwen in
in het
het
het huwelijk.
huwelijk. Tot in
het
de
Zuiden van
land hoger
hoger dan
dan overal
overal elders
elders in
in België
België en
en traden
traden de
Zuiden
van het
het land
Waalse
Eerst sedert
sedert 1930
1930 doet
doet
Waalse vrouwen
vrouwenook
ook op
op jongere
jongere leeftijd
leeftijd in
in de
de echt. Eerst
Zuidelijkeprovincies
provincieszich
zichminder
minder
de
toestand op
op beider
beider gebied
gebied voor
voor dedeZuidelijke
de toestand
deWaalse
Waalse
gunstig
kan in
in de
detoekomst
toekomstdeze
dezenieuwe
nieuwegesteldheid
gesteldheid de
gunstig voor.
voor. Zo
Zo kan
demographie
ongunstiger beïnvloeden.
beïnvloeden. De
De verklaring
verklaring echter
echtervan
van
demographie nog
nog ietwat ongunstiger
de
daling van
van het
hetbevolkingscijfer
bevolkingscijfer ligt
ligt bij
bij deze
dezevoorname
voorname oorzaak
oorzaak:: inin
de daling
Wallonië
overigensook
ookininVlaanderen
Vlaanderen -hebben
hebben
vrouwenhoe
hoe
Wallonië- enen
overigens
dede
vrouwen
kinderen. Op duizend vrouwen
vrouwen beneden
beneden de
de 55
55jaar
jaardaalde
daalde
langer hoe minder kinderen.
van
1880 tot
tot 1930
1930het
hetjaarlijks
jaarlijksaantal
aantalgeboorten
geboorten als
alsvolgt
volgt:
van 1880
:
Vlaanderen
van 265
265 op
op 12
127
In Vlaanderen
van
7 ;;
Wallonië
van 191
79;;
In Wallonië
van
191 op
op 79
In Brussel
van
208 op
op 66
Brussel
van 208
66;;
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In Het
In
Het Rijk
Rijk
van
98.
van 225
225 op
op 98.
verder, moet
moet deze
deze ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang vvan
naderbij
Evenwel,
Evenwel, zo
zo lezen we verder,
an naderbij
worden onderzocht.
worden
De
hethet
land
- Vlaanderen
Vlaanderen en
- ingedeeld
ingedeeld
De verslaggevers
verslaggevershebben
hebben
land
enWallonië
Wallonië
in
gebieden met
met hoge,
hoge, gemiddelde
gemiddelde en
en geringe
geringebevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid en
en dan
dan
in gebieden
55
volgt
belangwekkende conclusie:
vrouwen beneden
beneden de
de 55
volgt de belangwekkende
conclusie :op
op de
de 1000 vrouwen
jaar
1880 tot
tot 1930,
1930, het
hetjaarlijks
jaarlijksgeboortecijfer
geboortecijfer vvan
jaar daalde,
daalde, steeds
steeds van
van 1880
an
Walonië:
Wallonië:
in streken
192 op
op 67
67 ;;
in
streken met
met hoge
hogebevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid vvan
an 192
op 87
87 ;;
in
streken met gemiddelde
gemiddelde bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
in streken
van 199
199 op
op 91.
91.
in streken
streken met geringe
geringe bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
van 188 op
:
Het geboortecijfer
geboortecijfer van
van Vlaanderen
Vlaanderen echter
echter daalde
daalde:
van 264
264 op 110
in streken
streken met hoge bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
110 ;;
op 129
129;;
in
streken met gemiddelde
gemiddelde bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
in streken
van 268
268 op
op 175.
175.
in
streken met
met geringe
geringe bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
in streken
van 262
262 op
De Waalse
Waalse industrie
industrie bracht
bracht meer
Vlaamse de bevolking
bevolking in dichtdichtmeer dan
dan de Vlaamse
bevolkte
het verslag
verslag niet
nietuitdrukkelijk
uitdrukkelijk gezegd
gezegd
bevolkte centra
centra samen.
samen. Hoewel
Hoewel dit
dit in het
dat de
de
wordt
verslaggevers, naar
schijnt, de indruk
indruk wekken,
wekken, dat
wordt willen
willen de
de verslaggevers,
naar het
het schijnt,
ongunstige demographische
demographischeevolutie
evolutievan
van Wallonië
Wallonië in hoofdzaak
ongunstige
hoofdzaak door
door
structuurverschillen verklaard wordt.
structuurverschillen
wordt.
In een
In
een verder
verder gedeelte
gedeelte van
van het
het verslag
verslag wordt
wordt nagegaan
nagegaan in
in hoever
hoever het
het
hoger
sterftecijfer de ontvolking
ontvolking van
van Wallonië
Wallonië kan
kanverklaren.
verklaren.Inderdaad
Inderdaad
hoger sterftecijfer
neemt
sterfte meer
meer toe
toe in
in het
hetWalenland
Walenland dan
dan ininVlaanderen.
Vlaanderen. In
In1880
1880
neemt de
de sterfte
stiervener
er 66 Walen
op 8 Vlamingen
1939 77 op
7, hoewel
hoewel in
in 1939
1939
stierven
Walen op
Vlamingen; ;inin 1939
op 7,
toegenomen. In
heel het
het
de
bevolking van
van Vlaanderen
Vlaanderen aanmerkelijk
aanmerkelijk was
de bevolking
was toegenomen.
In heel
land
land is
is overigens
overigens door
door betere
betere hygiëne
hygiëne sedert
sedert een
een halve
halve eeuw
eeuw het
het aantal
aantal
sterfgevallen
inwoners isis van
tot 1939
1939het
het
sterfgevallen in
in dalende
dalendelijn.
lijn. Op
Op 1.000
1.000 inwoners
van 1880 tot
jaarlijks sterftecijfer
:
sterftecijfer teruggelopen
teruggelopen:
in Vlaanderen
van
24 op
Vlaanderen
van 24
op11,9
11,9 ;;
in Wallonië
van
Wallonië
van 19,4
19,4 op
op 14,8
14,8 ;;
in Brussel
23,5 op
op 13,2
13,2 ;;
van
Brussel
van 23,5
in het
op13,1.
13,1.
het Rijk
Rijk
van 22
van
22 op
Is de
de
Duidelijk toont
toont dit
dit een
een minder
minder gunstige
gunstige evolutie
evolutie voor
voor Wallonië.
Wallonië. Is
Duidelijk
stedelijke concentratie
concentratie nu
ook weer
weer aansprakelijk
aansprakelijk voor
voor dit
dit element
elementvan
van
stedelijke
nu ook
niet;; want
want
ongunstige evolutie
evolutie der
der Waalse
Waalse demographie
demographie?? Helemaal
Helemaal niet
de ongunstige
tijdens dezelfde
dezelfde periode,
periode, daalde
daalde op
op 1.000
1.000inwoners
inwoners het
hetsterftecijfer
sterftecijfer
tijdens
in Wallonië
Wallonië ::
bij hoge
0, 7 op
hoge bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
van 220,7
op 14,7
14,7• ;
bij gemiddelde
van 19,7
19,7 op
;
gemiddelde bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
op 14,6
14,6;
bij geringe
van 24,4 op
geringe bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
op 11,9
11,9; ;
Vlaanderen ::
.
in Vlaanderen
bij hoge
van 24,4
24,4 op
hoge bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
op 11,9
11,9 ;;
23,1 op
op 12,1
12,1; ;
gemiddelde bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
bij gemiddelde
van 23,1
bij geringe
van 24,1
6.
geringe bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid van
24,1 op
op11,
11,6.
Ook door
door een
een toename
toename der
der kindersterfte
kindersterfte isis het
het feit
feit niet
nietteteverklaren.
verklaren.
Ook
De kindersterfte
kindersterfte neemt zelfs in
in Wallonië
Wallonië sneller
sneller afafdan
danininVlaanderen.
Vlaanderen.
procent der
der sterfgevallen
sterfgevallen van
van kinderen
kinderen beneden
beneden het
hetjaar
jaardaalde
daalde
Het procent
van 1921
1921 tot
tot 1939
1939 ::
in Wallonië
8,2%
%tot
tot6,7
6,7%
%;;
Wallonië
van 8,2
van
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Vlaanderen
van
7,9 %
% ;;
in Vlaanderen
11,2 %
% tot 7,9
van 11,2
van 9,4
in Brussel
Brussel
van
9,4%
% tot
tot6,7
6,7%
% ;;
Rijk
van
%tot
tot7,5
7,5%.
%.
in het Rijk
van 10
10 %
Eén oorzaak,
oorzaak, zo luidt dan
dan de
de conclusie,
conclusie, isIShier
hierininbeschouwing
beschouwingtetenemen
nemen:
:
het steeds
steeds ouder
ouder worden
worden van
de Waalse
Waalse bevolking.
bevolking. Van
1939 isis
het
van de
Van 1910
1910 tot 1939
procent van
van de
de bejaarden
bejaarden in
in België
Belgiënaar
naargelang
gelangdedestreken
strekenopvallend
opvallend
het procent
tot 88%
%;; ininWallonië,
Wallonië,
verschillend gestegen,
Vlaanderen
an deren van
van 6 tot
verschillend
gestegen, en
en wel
wel in Vla
12 %
% ;; in
in Brussel
Brussel van
van 55 tot
tot12
12%.
%.
van 7 tot
tot 12
van
Wallonië wijst
wijst hiermede
hiermede op
op de
dehoogste
hoogstemortaliteit
mortaliteitvan
vanWest-Europa,
West-Europa,
Wallonië
Frankrijk
inwoners is
is de
dequota
quotader
dersterfgevallen
sterfgevallen:
Frankrijk uitgezonderd.
uitgezonderd. Op
Op 1000
1000 inwoners
:
Brussel 13,2
13,2 ;; in
in Vlaanderen
Vlaanderen 11,9
11,9;; in
in België
België 13,1
13,1 ;;
in Wallonië
Wallonië 14,8;
14,8 ; in Brussel
11,6;; ininEngeland
Engeland11,6
11,6;
Zwitserland
Nederland 8.1
in Duitsland
Duitsland 11,6
in Nederland
8,1 ; in
; ininZwitserland
11,8;
in Frankrijk
Frankrijk 15,3.
15,3.
11,8 ; in
an
Het sterfteprobleem
sterfteprobleem in
dus uitsluitend
uitsluitend een
een resultante
resultante vvan
in Wallonië
Wallonië is
is dus
het geboorteprobleem.
hetgborplm.
het geboortecijfer,
geboortecijfer, is ook
ook - doch
een
Naast
doch in een
Naast de
de achteruitgang
achteruitgang van
van het
vrij
geringe mate
mate - de migratiebeweging
migratiebeweging aansprakelijk
voor de
de
vrij geringe
aansprakelijk te
te stellen voor
ontvolking
Wallonië. Slechts
provincies in België hadden
hadden van 1901
1901
ontvolking van
van Wallonië.
Slechts vier
vier provincies
tot 1939
1939 een
een overschot
overschot van
van immigr
immigranten
op de
deemigranten,
emigranten, namelijk
namelijk
tot
an ten op
Brabant met
270.900 zielen,
zielen, Antwerpen
Antwerpen met 41.100,
41.100, Henegouwen
Henegouwen en
en Luik
Luik
Brabant
met 270.900
Devier
vieruitsluitend
uitsluitendWaalse
Waalseprovincies
provincies een
een
met resp.
resp. 16.500
16.500 en
en 12.400.
12.400. De
met
kanvaststellen,
vaststellen,
verlies
van 241.100
241.100 inwoners.
inwoners. Vlaanderen,
Vlaanderen, zoals
zoals men
men kan
verlies van
het voordeel
voordeel van
van Brussel
Brussel aan
aanmigratie
migratieeen
eenhoger
hoger
verliest hoofdzakelijk
hoofdzakelijk in
verliest
in het
procent van zijn
zijn bevolking
bevolking dan
dan Wallonië.
Wallonië.
procent
Verder
verslaggevers er
welke mate
mate sedert
sedert de
deaanvang
aanvang
Verder wijzen
wijzen de
de verslaggevers
er op
op in welke
van de
de tweede
tweede wereldoorlog
wereldoorlog de
de ontvolking
ontvolking van
van Wallonië
Wallonië nog
nogsterker
sterkerdan
dan
van
De volgende
volgende jaargemiddelden
jaargemiddelden tonen
tonen de
de stijgende
stijgende
voorheen is
toegenomen. De
voorheen
is toegenomen.
ontvolking
aan.
ontvolking duidelijk aan.
met::
Wallonië
jaarlijks achteruit
achteruit met
Wallonië gaat jaarlijks
in totaal
totaal
door
emigratie
door sterfte
door emigratie
in 1932-1938
in
1932-1938
7.040 inw.
inw.
inw.
2.615 inw.
inw.
4.425 inw.
2.615
in
1939
inw.
8.379
inw.
381
inw.
in 1939
7.998 inw.
8.379 inw.
381 inw.
in 1940-1944
1940-1944
17.027
inw.
16.490 inw.
inw.
537
inw.
17.027 inw.
537 inw.
in 1945
18.971 inw.
1945
18.971
inw.
12.774 inw.
inw.
6.197
inw.
6.197 inw.
hogere sterfte
sterfte der
deroorlogsjaren
oorlogsjaren isisvanzelfsprekend
vanzelfsprekend abnormaal
abnormaal;; ook
ookde
de
De hogere
hogere emigratie
een gevolg
gevolg van
van de
deverwoestingen
verwoestingen in
in Wallonië
Wallonië
hogere
emigratie in
in 1945. Ze is een
tijdens
het Duits
Duitswinteroffensief
winteroffensiefaangebracht.
aangebracht.
tijdens het
Ten slotte
slotte nog
nog dit
dittoekomstbeeld.
toekomstbeeld. Wanneer
Wanneer alle
alle factoren
factoren vvan
ontvolking
an ontvolking
gelijk blijven,
blijven, zal
in 1980,
1980, vergeleken
vergeleken met
met 1945
1945 de
debevolking
bevolking van
vanBelgië
België
gelijk
zal in
deze zijn
zijn::
Wallonië
Vla
an deren
Vlaanderen
Rijk
Brussel
Het Rijk
1945
2.856.661
4.205.435
1.282.438
8.344.534
2.130.000
1980
748.400
7.453.900
4.575.500
dit overzicht,
overzicht, onderzoeken
onderzoeken de
de verslaggevers
verslaggevers de oorzaken
oorzaken van
van de
de
Na dit
kwaal en
kwaal
en duiden
duiden ze de
de maatregelen
maatregelen aan
aan die,
die, naar
naar hun
hun mening,
mening, voor
voor de
de
oorzaken zijn duidelijk
duidelijk:: een
een tekort
tekort aan
aan geboorten,
geboorten, een
een tete
hand
hand liggen.
liggen. De oorzaken
hoog sterftecijfer, en
en ondergeschikt
ondergeschikteen
eennadelige
nadeligemigratiebeweging.
migratiebeweging.
tekort aan
aan geboorten
geboorten?? Te
Te voren
voren merken
merken de
deverslagverslagWaaraan
Waaraan ligt
ligt het tekort
op:: ««Certains
problèmes moraux
moraux et philosophiques
philosophiques qui
qui se
se posent
posent
gevers
gevers op
Certains problèmes
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dans ce domaine
domaine ne
ne sont
sont pas
pas de
denotre
notrecompétence
compétenceetetnous
nousneneles
lesaborderons
aborderons
Dit gezegd
gezegd zijnde
zijnde ligt
ligtnaar
naar de
demening
meningvan
vanhet
hetComité
Comitéde
deoorzaak
oorzaakvan
van
pas ». Dit
de geboortenachteruitgang
geboortenachteruitgang bij
mentaliteit van
van de
de bevolbevolbijeen
een evolutie
evolutie in
in de mentaliteit
de vrees
vrees voor
voor oorlog
oorlog en
en economische
economische crisissen,
crisissen, bij
bijeen
eenontoereikende
ontoereikende
king, bij de
huisvesting en een tekort
tekort aan
aan inkomsten
inkomsten;; ook
ookbij
bijde
detoenemende
toenemendeuitbreiding
uitbreiding
de vrouwenarbeid.
vrouwenarbeid.
van de
dementaliteit
mentaliteitder
derbevolking,
bevolking, vooral
vooral sedert
sedert de
de aanvang
aanvang
evolutie van
van de
De evolutie
der XXe
XXe eeuw,
eeuw, isishier
hierniet
nietonbelangrijk
onbelangrijkgeacht.
geacht.« «Cette
évolutionprocède,
procède,
der
Cette évolution
dans certains
certains cas,
cas, de
demobiles
mobilesparfaitement
parfaitement respectables,
respectables, par
par exemple
exemple leIe
dans
souci de pouvoir
pouvoir donner,
donner, à chacun
chacun de
de ses
sesenfants,
enfants,une
unemeilleure
meilleureformation
formation
souci
de permettre
permettre à la
la mère
mère de
defamille
famillede
demener
menerune
unevie
viemoins
moinsharassante
harassante».».
et de
Maar ook
ook gemakgemak- en genotzucht
genotzucht dragen
dragen schuld.
schuld. Vrees
Vrees voor
voor oorlog
oorlog en
en
Maar
conjunctuuronzekerheid kan
gunstigbeïnbeïnconjunctuuronzekerheid
kan natuurlijk
natuurlijk het geboortecijfer niet gunstig
vloeden. Wallonië
verder meer
meer dan Vlaanderen
Vlaanderen aan de
de plaag
plaag van
vaneen
een
vloeden.
Wallonië lijdt verder
ontoereikende huisvesting.
in Vlaanderen
Vlaanderen dedebestaansmiddelen
bestaansmiddelen
ontoereikende
huisvesting. Ook
Ook zijn
zijn in
over het algemeen
algemeen hoger
hoger omdat
omdat de
dewerkliedenbevolking
werkliedenbevolking meer
meer over
over de
delanlanover
verspreid.
delijke gemeenten isis verspreid.
Hoezeer te beperkte
beperkte bestaansmiddelen
bestaansmiddelen het
het geboortecijfer
geboortecijfer kunnen
kunnen beïnbeïnHoezeer
vloeden, blijkt
de vaststelling,
vaststelling, dat in
in België,
België, naar
naar de
desociale
socialestand
standvan
van
vloeden,
blijkt uit de
ntal kinderen
op 100
gezinshoofd, het aa
aantal
kinderen op
100 gezinnen
gezinnen aldus
aldus verschilt
verschilt:: bij
bij
het gezinshoofd,
patroons:: 245 ; bij
bij de
de werklieden
werklieden:: 178
178;; bij
bijdedebedienden
bedienden:
136.
de patroons
: 136.
devrouwenarbeid,
vrouwenarbeid, vooral
vooral de
devrouwenarbeid
vrouwenarbeid buitenshuis,
buitenshuis, een
een
Eindelijk is de
opvallende
oorzaak van
van geboortebeperking.
geboortebeperking. Het procent
procent der
derkinderloze
kinderloze
opvallende oorzaak
gezinnen, naar
beroep der
vrouw, is in
in België
België:
bijvrouwen
vrouwenzonder
zonder
gezinnen,
naar het
het beroep
der vrouw,
: bij
beroep:
% ;;bij
bijbedrijfsleidsters
bedrijfsleidsters:
22 % ;; bij huisarbeidsters
huisarbeidsters : 34 %
% ;; bij
beroep : 20 %
: 22
fabrieksarbeidsters: 40 % ; bij vrouwelijke bedienden: 56 %.
fabrieksdt:40%;bijvrouwelkdn:56%.
Wat
het hoge
hoge sterftecijfer
sterftecijfer betreft,
betreft, stelt
stelt het
hetverslag
verslagandermaal
andermaal vast
vast dat
dat
Wat het
de tetehoge
hogeouderdom
ouderdom van
van de
deWaalse
Waalse
dit
uitsluitend een
van de
dit uitsluitend
een gevolg
gevolg is
is van
bevolking.
migratiebeweging is voor
voor Wallonië
Wallonië nadelig,
nadelig, omdat
omdat Brussel
Brussel
bevolking. De migratiebeweging
de industrialisatie
industrialisatie van Limburg
Limburg te veel
veel Walen
Walen aanaanen Antwerpen
Antwerpen en
en ook de
lokken.
oorlog waren
Antwerpen 35
in Brussel
Brussel
lokken. Vóór
Vóór de
de oorlog
waren de
de lonen
lonen in
in Antwerpen
35 p.c.
p.c. en in
15
p.c. hoger
hoger dan
dan in
in Wallonië.
Wallonië. De migratie
migratie is voor
voor Wallonië
Wallonië een
des te
te
15 p.c.
een des
erger kwaal
kwaal omdat meestal
erger
meestal de
de beste
besteelementen
elementenhun
hungeboortestreek
geboortestreekverlaten.
verlaten.
an
Vlaanderen,
beter renderende
renderende industrieën
industrieën ddan
Vlaanderen,zoals
zoals verder
verder blijkt,
blijkt, heeft
heeft beter
Wallonië.
Walonië.

Welke
nu de
de maatregelen
maatregelen die
die de
deverslaggevers
verslaggevers aanwijzen
aanwijzen om
om deze
deze
Welke zijn
zijn nu
ongunstige demographische
demographischeevolutie
evolutie in
in een betere
?
ongunstige
betere richting
richting teteleiden
leiden?
de Waalse
Waalse bevolking
bevolking moet
moet veranderd
veranderd
De verkeerde
verkeerde mentaliteit
mentaliteit van
van de
worden
famille ».
».
worden door
door een
een gezonde
gezonde opvoedingspolitiek
opvoedingspolitiek «axée
« axée sur
sur l'idée
l'idée de la famille
Hier is deze niet onbelangrijke
onbelangrijke opmerking
opmerking aan
ne faut
faut plus
plus
aan toegevoegd:
toegevoegd : ««il
il ne
curiosité et de
de facile
facile ironie
ironie;; ilil
qu'une
qu'une famille
famille nombreuse
nombreusesoit
soitun
un objet
objet de
de curiosité
faut au contraire
contraire qu'elle suscite
suscite la
la considération
considération et
etlalasollicitude
sollicitudegénérales
générales».».
Tegenover
vrees voor
voor oorlog
oorlog en
en werkloosheid,
werkloosheid, stelle
men een
een politiek
politiek
Tegenover de
de vrees
stelle men
van
wereldvrede en
en conjunctuurstabiliteit.
conjunctuurstabiliteit. Verder
Verder heeft
heeft Wallonië
Walloniëbehoefte
behoefte
van wereldvrede
aan
politiek van
van woningbouw
woningbouw en
en urbanisatie.
urbanisatie. Vooral
Vooral ««A
l'insuffisance
aan een politiek
A l'insuffisance
des revenus,
» En
des
revenus, il faut
faut opposer
opposer une
unepolitique
politiqueéclairée
éclairéed'allocations.
d'allocatioDS.»
Enhier
hier
krijgen we
we een opsomming
opsomming van de
de reeks
reeks maatregelen
maatregelen die
die ininhet
hetprogramma
programma
krijgen
van
alle familiale
familiale groeperingen
groeperingen staan
staan opgeschreven
opgeschreven: : leningen
leningen voor
voor huishuisvan alle
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vesting en aanschaffing van huisraad ; aanmoediging van het sparen met
het oog op het huwelijk ; geboortenallocaties en geboortepremies ; familievergoedingen ; studiemogelijkheden voor meest begaafden ; vermindering
van belastingen en gunsttarieven op het spoor.
De familie-vergoedingen evenwel zijn het voo rnaamste bestanddeel in het
stelsel der familiale hulpverlening. Ze dienen in verband gebracht te worden
met de eisen van de Waalse demographie. Verder zijn maatregelen te treffen
om meer algemeen de moeder in het gezin te houden, premies te voorzien
voor voeding door de moeder van de zuigelingen, de Waalse emigratiebeweging doelmatig te bestrijden door een politiek van woningbouw, het
vestigen van nieuwe industrie en administratieve en financiële decentralisatie.
In een derde gedeelte van het verslag wijst de Waalse Economische
Commissie op de nadelen van de steeds aangroeiende Brusselse centralisatie.
Hoe langer hoe meer zijn alle staatsdiensten te Brussel samengebracht. Ook
haast alle nationale instellingen kregen hun zetel en activiteitsgebied in
de hoofdstad. Het bankwezen en het beheer der nijverheidsinstellingen is
te Brussel gecentraliseerd. Daarin ligt een gevaar. Men denke slechts aan
Oostenrijk met zijn « capitale hypertrophiée ». Het verslag citeert als na te
volgen voorbeeld Nederland en Zwitserland, waar de leidende activiteit
van het land is verspreid over Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht ; over Be rn, Bazel, Genève, Lausanne en Zurich.
In de drie laatste hoofdstukken onderzocht de Commissie de toestand van
Wallonië op gebied van industrie, landbouw en buitenlandse handel.
De evolutie van de industrie van 1896 tot 1937 wordt grondig nagegaan.
Op basis van de verhouding van het aantal in de industrie betrokken
werknemers, wijzen de statistieken slechts op een paar ondergeschikte
nijverheidstakken die in Wallonië tijdens de laatste jaren zijn toegenomen ;
de tabaksindustrie namelijk en die der chemische producten. Op het gebied
der papierindustrie en der steengroevenexploitatie behield Wallonië zijn
zelfde belangrijkheid. Voor al het overige gaat de industrie in het Zuiden
achteruit. Dat is niet het geval in Vlaanderen, noch in Brabant, waar op
enkele uitzonderingen na alle nijverheidstakken gedurende de laatste veertig
jaar aanmerkelijke vorderingen maakten.
Van 1896 tot 1937 daalde het procent der arbeiders, werkzaam in de
fabrieken van Wallonië tegenover het geheel der Belgische werknemers :
in de specifiek Waalse industrieën :
van 99,5 op 84 p.c. ;
in de koolmijnen,
van 100 op 74 p.c. ;
in de cokesovens,
van 8 6, 5 op 81,5 p.c. ;
in de hoogovens,
van 61 op 50,5 p.c. ;
in de metaalconstructie,
van 85 op 36 p.c. ;
in de niet-ijzerhoudende metaalnijverheid,
van 7 6, 5 op 46 p.c. ;
in de ceramiekni j verheid,
van 100 op 75 p.c. ;
in de kristal- en glasnijverheid,
in de niet specifiek Waalse industrieën :
van 42 op 23 p.c. ;
in de voedingsnijverheid,
van 29 op 16 p.c. ;
in de textielindustrie,
Het verslag somt de oorzaken op van deze achteruitgang. De ongunstige
nataliteit in hoofdzaak en ondergeschikt de emigratie, liggen andermaal aan
de grond van de nadelige ontwikkeling. Daarbij is nog te vermelden dat
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speciaal aangewezen
de uitvoer naar Frankrijk, Duitsland en Nederland
hoe langer hoe meer sedert de eerste
op de Waalse exportindustrie
wereldoorlog achteruit liep. Ook nog dat de regering tijdens de jongste
halve eeuw een uitgesproken pro-Vlaamse economische politiek voerde en
dat de uitputting der koolmijnen de kapitaalbeleggers tegenover Wallonië
steeds minder gunstig stemde.
Op te merken valt het overigens dat in het Walenland 67 % van de
kapitalen in minder renderende industrieën zijn belegd. Wel beschikt
Wallonië nog over 46 p.c. van het Belgische kapitaal dat in de industrie
19.500 millioen, tegenover 16.300 millioen voor Vlaanderen
is geplaatst
maar de Waalse industrie werpt beslist
en 6.700 millioen voor Brussel
minder winst af dan het Vlaams en het Brussels productieappar aa t.
De verslaggevers prijzen een reeks van maatregelen aan : de demographische kwaal tegen te werken door de nataliteit aan 'te moedigen en de
vestiging van Vlaamse en vreemde werklieden in Wallonië te bevorderen ;
door een politiek van openbare werken het verkeersapparaat te verbeteren
de Waalse industrie naar meer gekwalificeerde productie te oriënteren,
waarbij het aanmoedigen van het vakmanschap vooral in a an merking komt ;
ten slotte de basis te leggen van een gezonde financieringspolitiek.
Nieuwe industrieën moeten inderdaad in Wallonië worden opgericht.
Van de private instellingen te zeer in Brussel geconcentreerd is
wellicht in mindere mate de financiering te verwachten. De Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid heeft hier een rol te vervullen. Zij dient evenwel vooraf grondig haar activiteit te decentraliseren.
Op gebied van de landbouw is Wallonië niet in elk opzicht minder
bevoordeeld dan Vlaanderen. Het Zuiden beschikt over 895.082 Ha landen bosbouwgronden ; het Noorden slechts over 786.439 Ha. Wallonië heeft
daarbij meer vruchtbare streken dan Vlaanderen.
steeds dezelfde
Doch het Walenland heeft tekort aan werkkrachten
en hoewel de verbrokkeling der landbouwexploitaties minder
kwaal,
voor Wallonië is het gemiddelde
groot is in Wallonië dan in Vlaanderen
7 Ha, voor Vlaanderen 5,2 Ha, afgezien van de e xploitaties van minder
dan 1 Ha is bij gebrek aan werkkrachten de verbrokkeling toch nog een
groter kwaal voor het Zuiden dan voor het Noorden van het land.
Terloops prijst het verslag een half dwangsysteem a an om de concentratie
der bedrijven in de hand te werken, zoals Duitsland, Zwitserland en
Nederland er een in voege stelden. Alles te samen genomen is de landbouw
in Wallonië beslist achterlijker dan in Vlaanderen. Zo is de opbrengst van
waaraan Vlaanderen 452.351 Ha heeft voorde traditionele culturen,
voor alle teelten op één uitbehouden, Wallonië slechts 380.611 Ha,
zondering na merkelijk lager in het Walenland dan in Vlaanderen, terwijl
toch de akkers in Wallonië vruchtbaarder zijn.
De opbrengst, in kwintalen per Ha berekend, was namelijk in 1946
de volgende :
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Aan de winstgevende fruit- en groententeelten zijn in Vlaanderen resp.
35.504 en 18.662 Ha voorbehouden ; in Wallonië slechts 25.968 en 8.877 ;
wat de veeteelt betreft, heeft Wallonië ook tijdens de jongste halve eeuw
zijn faam op het gebied van de paardenfokkerij ontegenzeglijk hoog
gehouden ; maar in al de sectoren van deze belangrijke bedrijvigheid,
kwam het in een achterlijke toestand te staan.
De telling van 1946 wijst er op dat de Waalse provincies slechts beschikken over een veestapel van 257.345 varkens en 1.461.138 hoenders. In
Vlaanderen zijn hier de cijfers resp. 552.533 en 2.9 70.7 69 stuks. Vooral op
het gebied van de runderteelt is de verhouding voor de Zuidelijke provincies
nadelig. Per Ha. weiland we nemen steeds de telling van 1946 als basis
bedraagt het gemiddelde in Vlaanderen 2,85 stuks hoornvee ; in Wallonië
slechts 1,85. De opbrengst aan hooi der weilanden is in het Zuiden eveneens
gevoelig lager. In Vlaanderen wijzen de statistieken op een oogst van
gemiddeld 39,8 kwintalen ; in Wallonië slechts op 33,9 kwintalen.
Ten gevolge van natuurlijke factoren nam de bosbouw in het Zuiden
een groter uitbreiding dan in het Noorden. 80 p.c. van de Belgische bossen
liggen in Wallonië en 40 p.c. van de beschikbare gronden van het Walenland zijn bebost. Doch weerom staat hiernaast de nadelige keerzijde. Het
bosrijke Wallonië beschikt over 1034 Ha boomkwekerijen ; Vlaanderen
over 1490 Ha.
Uit dit overzicht is af te leiden dat zowel de industrie als de landbouw
in het Zuiden van het land minder rendabel is. Naar de mening van de
Waalse Economische Commissie zijn de oorzaken hiervan te zoeken in de
ontoereikende technische leiding, in een tekort aan organisatie en aan
cooperatieve instellingen. De technici van het departement van Landbouw
hebben minder invloed in Wallonië, zo lezen we in het verslag, als in
Vlaanderen ; wellicht omdat de vruchtbaarheid der gronden in het Zuiden
groter is, wat minder tot inspanning aanzet. Anderzijds zal Vlaanderen
niet zozeer de gevolgen van het tekort aan officiële organisatorische inrichtingen gewaar worden, omdat de Boerenbond deze lacune voortreffelijk
aanvult.
Behalve het verbeteren der onderwijsmethoden, het versterken der vrije
en officiële organisaties, het aanmoedigen van de cooperatieve geest, wijst
het verslag op de noodzakelijkheid om de verbrokkeling der exploitatie
tegen te gaan en de toevoer van Vlaamse en vreemde arbeidskrachten aan
te moedigen.
In zake buitenlandse handelspolitiek lijkt de grote grief van het Waals
Comité ik zou haast zeggen de enige grief te zijn, een gemis aan
samenwerking met Frankrijk. Wallonië drong steeds aan op een economisch
accoord met Frankrijk. « La Belgique n'en a pas voulu tant semble-t-il pour des raisons de principe de politique économique qu'en vertu de la
crainte et de l'opposition qu'une partie de la population nourrit à Pendroit
de ce pays. » In overeenstemming met de wens van Vlaanderen, stuurde
België tussen de twee oorlogen aan op akkoorden met de Noorderlanden.
Oslo en Ouchy echter waren een mislukking.
Wat de toekomst betreft is Wallonië akkoord met de opvatting van
Benelux, maar « nous allons unir deux économies dépendant l'une et l'autre
pour une très large part de leur commerce extérieur, c'est-à-dire que nous
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allons unir deux instabilités ». De verslaggevers oordelen dat de Belgische
industrie moet beschikken over een belangrijk afzetgebied met een stabiele
markt. Verder lezen we nog : « Des accords douaniers avec la Hollande
sont en cours de réalisation ; de nombreux milieux wallons seraient heureux
de les voir évoluer rapidement vers l'union économique envisagée, mais,
dans leur esprit, cette union ne peut constituer qu'une étape. En effet,
il serait également avantageux de conclure des accords avec la France. »
Eindelijk nog deze passus om het Waals standpunt te preciseren. « La
conférence ne s'oppose pas, au contraire, à la réalisation ultérieure ou même
simultanée, à l'échelle mondiale, d'un accroissement de la liberté des
échanges. »
Met de drie volgende algemene conclusies besluiten de verslaggevers hun
uitgebreide studie :
1. Economisch lijdt Wallonië aan zware kwalen een ongunstige demographie ; het verouderen van zijn industrie ; een onvoldoende economische
uitrusting ; de Brusselse centralisatie.
2. Systematisch heeft het centraal gezag Wallonië verwaarloosd. « La
politique familiale des pouvoirs publics avantage la région flamande. Le
régime des allocations familiales est concu , de telle sorte qu'il profite
particulièrement à la population flamande. »
3. Een plan van heropbeuring van de Waalse economie moet worden
opgemaakt en onmiddellijk uitgevoerd.
Daarmede heb ik het nagenoeg 250 blz. lange verslag objectief en zo
nauwgezet mogelijk samengevat. Zoals ik reeds zei, is de enquête van het
Waals Economisch Comité een grondige studie waard. De Vlamingen zouden
ongelijk hebben het verslag als een waardeloos document opzij te leggen.
Waar een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk vaderland tot
achterlijkheid is veroordeeld, moet ook de welstand van de nog gezond
gebleven gebieden er ten slotte onder lijden.
De hoofdbrok van de uiteenzetting is ontegenzeglijk het belangrijk
hoofdstuk waarin de angstwekkende demographische ontwikkeling van
Wallonië in ogenschouw wordt genomen. De grote kwaal van het Walenland ik zou haast zeggen de enige kwaal ligt bij de steeds toenemende
daling van het geboortecijfer. Dit voelen de verslaggevers zelf best aan.
Het procent van de sterfgevallen zou lager komen te staan, was de Waalse
bevolking niet betrekkelijk te oud ; en ook de migratiebeweging zou minder
gevoelig zijn, kon de vitaliteit van de bevolking, handel, nijverheid en
landbouw meer aantrekkingskracht verzekeren.
Anderzijds zal men graag toegeven dat zonder een hernieuwde kinderzegen alle middelen, hoe voortreffelijk op zichzelf ook, die de verslaggevers
aanwijzen om de landbouw en de industrie weer omhoog te voeren, slechts de
doodstrijd kunnen verlengen. Men mag het aanwenden van deze middelen,
hoewel van bijkomstig belang, daarom niet afwijzen. Zij kunnen, vooral
bij een koersverandering in de demographische evolutie, de verbetering
helpen bespoedigen. Maar zonder deze koersverandering blijft de toestand
hopeloos.
De verslaggevers wijzen er terecht op dat b.v. op het gebied van spoorwegenbouw de politiek tijdens de XIXe eeuw voor Wallonië heel wat
gunstiger was dan na 1900. Te gemakkelijk schrijft men in sommige Waalse
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gewicht is.
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nationale handelsbedrijvigheid op onze West-Europese wereldmarkt. Dit
aangenomen is het duidelijk dat het achterland der Noordzeehavens verder
reikt dan de gebieden door Benelux verenigd. West-Duitsland, Zwitserland
en een voornaam gedeelte van Frankrijk zijn er ook in begrepen. De bredere
Unie moet over dat achterland alle tolgrenzen wegnemen en dat ook is
een onschatbaar voordeel voor de Belgische economie.
Maar hoe is het gesteld met de in 1932 ontegenzeglijk nog gegronde
bezwaren die de Belgische Minister v an Buitenlandse zaken tot een
afwijzende houding tegenover Frankrijk noopten ? Het politieke bezwaar
een klein land dat zijn lot verbindt met een grootmogendheid heeft
in de huidige naoorlogse verhoudingen nagenoeg alle gewicht verloren.
Overigens is Benelux een economische grootmogendheid, die haar krachten
met die van Frankrijk kan meten.
Zijn ook de economische bezwaren verdwenen ? In de Beneluxgroep
hebben België, Nederland en Luxemburg zich verenigd, niet om hiermede
een autarkie op te bouwen, maar om hun expansie en hun handelsbedrijvigheid nieuwe krachten bij te zetten. Bedoelt Frankrijk met zijn pogingen
tot een Westerse vereniging het stichten van een autarkie, of is het thans
ook na de bevindingen der jongste jaren voor een politiek van vrijer
ruilverkeer gewonnen ? Daar ligt de hele knoop van het probleem. Het
Waals Comité we weten het geeft zijn voorkeur aan vrijhandel.
Gesteld nu dat ook Frankrijk de noodzakelijkheid van meer vrijhandel
is gaan inzien, toch blijven er in zijn productie-activiteit nog belangrijke
sectoren over die slechts zeer geleidelijk en na een vrij lange overgangsperiode het afbouwen der tolmuren kunnen verdragen. Hoe zal men b.v.
zonder overgang de belangen van de Belgische montagenijverheid met die
van de goed beschermde Franse automobielconstructie bij een gelijkschakelen van de tolrechten verzoenen ? Tal van soortgelijke vragen kan
men overigens stellen.
Voorlopig lijkt ons de oplossing te liggen op de weg die, naar ik meen
te weten, ook de economische technici van de Raad der zestien van plan
zijn aan hun regeringen aan te wijzen : het opbouwen van een tolunie kan
geleidelijk en per sectoren gebeuren. Deze sectoren kunnen steeds breder
worden aangelegd naar gelang de evolutie naar een volledige tolunie vordert.
In elk geval bewijst deze uiteenzetting dat het Waals Economisch Comité,
ook op het gebied van de buitenlandse handelspolitiek, geen eisen stelt
die Vlaanderen of België moeilijk kunnen aanvaarden. Het Comité steunt
op grondstellingen die bruikbaar zijn voor het opbouwen van een nationale
economische politiek. Bij het einde van mijn studie, wil ik graag deze
eindconclusie onderstrepen. Mijn algemene indruk van het Waals verslag
is dan ook dat deze ernstige studie beslist afwijkt van wat we gewoon
waren te horen op tal van Waalse congressen. Het verslag verdient de
aandachtige en waarderende belangstelling van de regeringskringen.

Nagekomen correcties : zie pag. 1232.
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Inleiding,
ter zijn
mens niet
niet alleen
alleen uit in de Inleiding,
maar
ook in de
maar ook
de hoofdstukken
hoofdstukken over
over Doel en
en Beginselen,
Beginselen, over
over de
deAlgemene
Algemene
Vergadering, over
Economische en
over de
de nietnietVergadering,
over de
de Economische
en Sociale
SocialeRaad
Raad en
en over
autonome Gebiedsdelen.
Om absoluut
absoluut zeker
zeker te
te zijn
autonome
Gebiedsdelen. Om
zijn begonnen
begonnen tenslotte
tenslotte
verschillende gedelegeerden
gedelegeerden aaan
te dringen
dringen op
op de
de oprichting
oprichting van een
een speciale
speciale
an te
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commISSIe,
deze taak.
taak. Zij
Zijbeschouwden
beschouwden dit
dit onderwerp
onderwerp van
van
commissie, belast
belast met
met deze
zoveel
belang, dat zij
zij er
er niet
nietvoor
voorvoelden
voeldende
deoprichting
oprichtingvan
vaneen
eencommissie
commissie
zoveel belang,
ter
bevordering van
mens over
over te
te laten
laten aan
aanhet
hetoordeel
oordeel
ter bevordering
van de
de rechten
rechten van
van de mens
een na
nahen
henkomend
komend lichaam.
lichaam. Zij
Zij vonden
vonden het
heteen
eenspecifieke
specifieketaak
taakder
der
vvan
an een
eigen gezag
gezag het
het bestaan
bestaan van
van een
eenspeciale
specialecomcomConferentie,
Conferentie,dat
dat deze
deze met
met eigen
missie
voor de
de rechten
rechten van
van de
demens
menszou
zoubezegelen.
bezegelen.Tenslotte
Tenslottehadden
hadden zij
zij
missie voor
succes, ondanks belangrijke opwerpingen - op technische
technische gronden
gronden - suce,ondakblgrijpwen
tegen de uitverkiezing
uitverkiezing van
van één
één bepaalde
bepaalde commissie
commissie boven
bovenmogelijk
mogelijkandere.
andere.
tegen
.zei de
de voorzitter
voorzitter van
van
Op
een persconferentie,
persconferentie, die
dit besluit
besluitvolgde,
volgde, -zei
Op een
die op dit
de
groep, die
die voor
voordeze
dezebeslissing
beslissingverantwoordelijk
verantwoordelijk was,
was, Sir
SirRamaswami
Ramaswami
de groep,
Mudaliar, afgevaardigde
afgevaardigdevan
vanIndia,
India, dat
dat een commissie
commissie voor
voor de
de rechten
rechten
Mudaliar,
van
demens
mensspeciaal
speciaalopgenomen
opgenomen moest
moest worden
worden in het
het Charter
Charter en
en de
de
van de
oprichting
verplichtend gesteld,
de gedelegeerden
gedelegeerden van
van mening
mening
oprichting ervan
ervan verplichtend
gesteld, omdat de
waren,
terwijl het
het over
over het
het algemeen
algemeen niet
niet verstandig
verstandig was
was al
al tetespecifiek
specifiek
waren, dat terwijl
het uitstippelen
uitstippelen van
van de
de plannen
plannen van
van enig
enigorgaan
orgaan in
in de
deOrganisatie,
Organisatie,
te zijn bij het
bevorderen van
rechten van
van de
de mens
mens een
eenprobleem
probleem op
opzichzelf
zichzelfwas.
was.
het bevorderen
van de rechten
Feitelijk
was het
Feitelijk was
het de
de grondslag
grondslag voor
voor alle
alle overige
overige commissies
commissies van
van de
de
Economische en Sociale
Sociale Raad.
Raad.
Economische
Op deze wijze kwam het
het bewustzijn
bewustzijn van
van het
hetheilig
heiligkarakter
karakterder
dermenselijke
menselijke
persoonlijkheid, dat
hoofden en
en harten
harten der
der mensen
mensen gegroeid
gegroeid was
was in
in
persoonlijkheid,
dat in
in de hoofden
de dagen
de
dagen van
van beproeving
beproeving vóór
vóór en
en gedurende
gedurende de oorlog,
oorlog, tenslotte
tenslotte op
op conconstitutionele wijze tot
stitutionele
tot uitdrukking
uitdrukking in
in de
dena-oorlogse
na-oorlogseorganisatie
organisatievoor
voorvrede
vrede
en veiligheid.
en
veiligheid. De
De Verenigde
Verenigde Naties
Naties hebben
hebben volgens
volgens de
de woorden
woorden van
van de
de
Inleiding
besloten ««opnieuw
geloof te
te vestigen
vestigen inindedefundamentele
fundamentele
Inleiding besloten
opnieuw het
het geloof
de waardigheid
waardigheid en de
de waarde
waarde van
van de
demenselijke
menselijke
rechten
van de mens,
rechten van
mens, in de
». De
Deopstellers
opstellers van
van
persoon, in
gelijke rechten
rechten van
man en
en vrouw...
vrouw ... ».
persoon,
in de
de gelijke
van man
het San
San Francisco
Francisco Charter
Charter verkondigden
rechten van
van de
de
verkondigdenhun
hun geloof
geloof in
in de rechten
ver als
als zezemaar
maarenigszins
enigszins
mens niet
alleen met
met woorden,
woorden, maar
maar gingen
gingen zo ver
mens
niet alleen
hun waarlijke
waarlijke bezorgdheid
bezorgdheid te
zien om
om deze
dezeovertuiging
overtuiging
konden
konden om
om hun
te laten zien
in
daad om te
te zetten.
zetten.
in de daad
ComHoewel
Verdrag melding
melding maakte
het benoemen
benoemen van
van een
eenComHoewel het Verdrag
maakte van het
missie voor
voor de Rechten
Rechten van
van de
de Mens,
Mens,werd
werdgeen
geenenkele
enkelenadere
naderebepaling
bepaling
missie
werd niet gezegd,
gezegd, hoe
hoe de
de Commissie
Commissie de
de eerbied
eerbied voor
voor en
en de
de
gemaakt.
gemaakt. Er
Er werd
inachtneming
rechten moest
moest bevorderen.
bevorderen. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld leverde
leverde de
de
inachtneming van
van deze rechten
ondervinding, opgedaan
Minderheden Comité's
Comité's van
van de
deVolkenbond
Volkenbond
ondervinding,
opgedaan door
door de Minderheden
zowel het
het precedent
precedent als
als de
dewaarschuwing
waarschuwing voor
voor de
deVerenigde
Verenigde Naties.
Naties.
zowel
Enerzijds
ten zeerste
zeerste tetewensen
wensen dat
daterereen
eeninternationaal
internationaalagentagentEnerzijds was
was het
het ten
schap
beschermen der
rechten van individu
individu en groep
groep zou
zou bestaan
bestaan ;;
schap voor
voor het beschermen
der rechten
van
de andere
andere kant
kant had
had de
de ondervinding,
ondervinding, opgedaan
opgedaan door
door de
de VolkenVolkenvan de
bond, duidelijk
duidelijk aangetoond,
aangetoond, hoe moeilijk
moeilijk het
het was
wasinininterne
interneaangelegenheid
aangelegenheid
bond,
der
volken tussenbeide
tussenbeide te
komen, zelfs
wanneer, zoals
het geval
geval der
der
der volken
te komen,
zelfs wanneer,
zoals in het
Minderheden Comité's,
Comité's,dit
dit recht
recht van tussenkomst
was op
op een
een
Minderheden
tussenkomst gebaseerd
gebaseerd was
officiële
overeenkomst. Daarom
fout van
van de
deopstellers
opstellers van
van
officiële overeenkomst.
Daaromwas
was het
het geen
geen fout
het San
San Francisco
Francisco Charter,
Charter, dat
zij de
de Commissie
Commissie voor
voor de
de Rechten
Rechtenvan
van
het
dat zij
de Mens
Mens niet
niet begiftigde
begiftigde met
met de
deruime
ruimemacht
machttoegekend
toegekend inindedena-oorlogse
na-oorlogse
verdragen
overeenkomsten. Wat
Mogendheden te Versailles
VersailIes de
de SucSucverdragen en
en overeenkomsten.
Wat de Mogendheden
kon. niet
niet de
degehele
gehelewereld
wereld
cessie
Staten in
in een
een verdrag
verdrag konden
konden opleggen,
opleggen, kon
cessie Staten
worden
opgelegd in een
worden opgelegd
een constitutionele
constitutionele overeenkomst.
overeenkomst.
resultaat van
van deze
deze beschouwingen
beschouwingen heeft
heeft de
de Commissie
Commissie enige
enigebepalinbepalinAls resultaat
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gen
voor zichzelf
zichzelf vastgesteld.
vastgesteld. De
Devolgende
volgendeproblemen
problemen moeten
moetenworden
worden
gen voor
een inte
internationale
grondwet;; b.b.internationale
internationaleverklaringen
verklaringen
bestudeerd:: a.
rnationale grondwet
bestudeerd
a. een
civiele vrijheid,
of overeenkomsten
overeenkomsten aangaande
aangaande civiele
vrijheid, vrijheid
vrijheid van
van inlichtingen,
inlichtingen,
etc.;
debescherming
bescherming der
derminderheden
minderheden;; d.d.onderscheidingen
onderscheidingen op
op grond
grond
etc. ; c.c. de
sexe, taal
taal ofofgodsdienst.
godsdienst. Een
Eensub-commissie
sub-commissie werd
werd ingesteld
ingesteld voor
voor
van ras,
ras, sexe,
van
om
de
Vrijheid van
van Inlichtingen
Inlichtingen en
de Pers,
Pers, en
eneen
eensub-commissie
sub-commissie om
de Vrijheid
en van
van de
discriminatie
voorkomen en om
om hen
hen tetebeschermen.
beschermen.
discriminatie van
van Minderheden
Minderheden te
te voorkomen
Een
sub-commissie voor
Rechtspositie der
Vrouw is gewijzigd
gewijzigd in een
een
Een sub-commissie
voor de
de Rechtspositie
der Vrouw
Commissie
werkt dus
dus onafhankelijk
onafhankelijk van
van de
deCommissie
Commissie voor
voor
Commissie op
op zich,
zich, en werkt
de
Rechten van
van de
de Mens.
Mens.
de Rechten
meest belangrijke
belangrijke en
en spoedeisende
spoedeisende taak
taak van
van de
deCommissie,
Commissie, vanuit
vanuit
De meest
het
belang, is
is het
het oogpunt
oogpunt van
van algemeen
algemeen katholiek
katholiek belang,
het uitwerken
uitwerken van
van een
een
internationale
oorlog reeds
reeds groeide
groeide de
de idee,
idee, dat
dat
internationale grondwet.
grondwet.Lang
Lang voor
voor de
de oorlog
er
een internationale
internationale bescherming
bescherming moest
bestaan van
van alle
allefundamentele
fundamentele
er een
moest bestaan
menselijke
slechts ten
ten dele
dele bereikt,
bereikt, en
en dan
dan
menselijke rechten
rechtenininalle
alle landen.
landen. Dit
Dit is slechts
op onbevredigende
onbevredigende wijze,
wijze, door
door de
deminderheden-verdragen.
minderheden-verdragen. Niet
Niet alleen
alleen
nog op
ze besloegen
besloegen niet
niet
dat
deze verdragen
verdragen slechts
slechts enkele
enkele staten
staten bonden,
bonden, maar
maar ze
dat deze
het gehele
gehele veld
veld der
derpersoonlijke
persoonlijke rechten.
rechten. Een
Eenalgemene
algemenegrondwet,
grondwet, naar
naar
men
meende, zou
kunnen worden
worden opgesteld
opgesteld en misschien
misschien verwerkt
verwerkt in de
de
men meende,
zou kunnen
om naleving
naleving te
te garanderen.
garanderen. De San
SanFrancisco
Francisco
grondwet
land om
grondwetvan
van elk
elk land
Conferentie
Internationale Organisatie
Organisatie verwierp
voorbarig het
het
Conferentie over
over Internationale
verwierp als
als voorbarig
voorstel, dat
het Charter
Charter zulk
zulk een
een formele
formele verklaring
verklaring zou bevatten
bevatten aanaanvoorstel,
dat het
In dit
dit opzicht
opzicht waren
waren zij
zij waarschijnlijk
waarschijnlijk
gaande
rechten van
mens. In
gaande de
de rechten
van de
de mens.
goed ingelicht, daar de ondervinding sindsdien heeft aangetoond, hoegoedinlcht,ar evindgs hftaneod,
moeilijk het
opstellen van
van een
een algemene
algemene tekst
tekstbetreffende
betreffende de
demenselijke
menselijke
moeilijk
het opstellen
vrijheid is.
vrijheid
zo
Een der eerste
eerste kwesties,
kwesties, die de
de Commissie
Commissie onder
onder ogen moest
moest zien,
zien, zo
Een
gauw
zij klaar
klaar was
was om
om haar
haar werkzaamheden
werkzaamheden tete beginnen,
zij alal
gauw zij
beginnen,was
was of
of zij
ominingemeenschappelijk
gemeenschappelijk overleg
overleg met
met de
de
dan
een poging
poging moest
moest doen
doen om
dan niet een
Sovjet Unie te
te treden.
treden. Vanzelfsprekend
Vanzelfsprekend voelde
voelde de
de Commissie,
Commissie, dat zij
zij moest
moest
de Sovjet
Sovjetopvattingen.
opvattingen. Maar
Maar
pogen de actie
actie aanvaardbaar
aanvaardbaar te maken
maken voor
voor de
pogen
UNO heeft
heeft reeds
reeds sterk
sterk de
de
de
ondervinding zowel
de ondervinding
zowel binnen
binnenals
als buiten
buiten de
de UNO
doen aan
aan het
hetSovjet
Sovjet
wenselijkheid
wenselijkheid verminderd
verminderd om
om belangrijke
belangrijke concessies
concessies te doen
standpunt.
zij bel
belangstelling
de
angstelling had
standpunt.Weliswaar
Weliswaardeed
deeddede USSR
USSR alsof
alsof zij
had in
in de
Te San
SanFrancisco
Francisco maakte
maakte zij
zij geen
geengrote
grotebezwaren
bezwaren
rechten van
mens. Te
rechten
van de mens.
tegen
speciaal programma
programma voor
mens. Mr.
Mr. Molotov
Molotov
tegen een speciaal
voor de
de rechten
rechten van
van de mens.
aatsregeling in
in menig
opzicht in de
wees erop,
erop, dat de
de Sovjet-st
Sovjet-staatsregeling
menig opzicht
de rechten
rechten van
van
wees
de
mens voorziet.
voorziet. Doch
Doch botsingen,
botsingen, die
die reeds
reeds inindedeAlgemene
AlgemeneVergadering
Vergadering
de mens
plaats vonden
vonden over
over de
de kwestie
kwestie van
vangedwongen
gedwongen repatriëring
repatriëring naar de
de Sovjet
Sovjet
van politieke
politieke andersdenkenden,
andersdenkenden, of
kwestie van
van vrijheid
vrijheid van
vandrukdrukUnie van
of de kwestie
pers, hebben
hebben reeds
tussen de
de Sovjet
Sovjet en
endedeWesterse
Westerseopvattingen
opvattingen
pers,
reeds de
de kloof tussen
omtrent
vrijheid aangetoond.
omtrent vrijheid
De
idee der
der internationale
internationale bescherming
rechten van
van de
de mens
mens
beschermingvan
van de
de rechten
De idee
wekt
wantrouwen op
bij nationale
nationale staten.
staten. Waarom
Waarom moet
moet de
de naleving
naleving en
en
op bij
wekt wantrouwen
de eerbiediging
eerbiediging van
rechten van de
de mens
mens een
een bemoeienis
bemoeienis zijn
zijn van
van interintervan de
de rechten
nationale aard,
staten niet
niet soms
soms ofofook
ookwel
weleens
eensregelmatig
regelmatig
nationale
aard, indien
indien de
de staten
dathaar
haar
die rechten
rechten overtreden
overtreden?? Maar
kan niet
niettoegeven
toegevendat
Maar de
de Sovjet Unie kan
regering somtijds
eerste plicht
plicht van
van een
eenSovjet
Sovjetburger
burger
regering
somtijds in
in gebreke
gebreke blijft.
blijft. De eerste
is de
de Staat.
Staat. Daartegenover
Daartegenover kan
kan de
de Staat
Staat hem
hem alles
allesverschaffen
verschaffen wat
wat hij
hij
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nodig heeft.
Er is geen
geen plaats
plaats voor
voor een
een vergissing
vergissing of fout
fout aan
aan de
de zijde
zijde van
van
nodig
heeft. Er
of van
van verzet
verzet aan
aan de
dezijde
zijdevan
vandedeburger.
burger. Dit
Ditstandpunt,
standpunt,waarop
waarop
de Staat of
de
het Sovjet
Sovjet regiem
regiem is
is gebaseerd,
gebaseerd, kwam
kwam tot
tot uitdrukking
uitdrukking in
in de
deCommissie
Commissie
het
de eerste
eerste weken
weken vvan
haar bestaan.
bestaan. De
De kwestie
kwestie kwam
kwam nl.
nl. ter
ter
zelf reeds
reeds in de
zelf
an haar
sprake
er nationale
nationale commissies
commissies voor
voor de
de rechten
rechten van
van de
demens
mensmoesten
moesten
sprake of er
worden
samengesteld, die
Commissie rapport
rapport zouden
zouden uitbrengen
uitbrengen over
over
worden samengesteld,
die de Commissie
het al
al ofofniet
nietinachtnemen
inachtnemenvan
vandedestandaard
standaardder
dermenselijke
menselijkewaardigheid
waardigheid
in eigen
eigen land.
land. Toen
ToenMevr.
Mevr.Eleanor
EleanorRoosevelt,
Roosevelt,dedevertegenwoordigster
vertegenwoordigster der
der
Verenigde
voorstel ondersteunde,
ondersteunde, merkte
dat het
het niet
niet
Verenigde Staten,
Staten, dit
dit voorstel
merktezij
zij op,
op, dat
goed
zulke dingen
dingen geheel
geheel aan
aande
dewillekeur
willekeurvan
vanregeringsambtenaren
regeringsambtenaren over
over
goed is zulke
In vele
vele landen
landen isisimmers
immers het
het volk
volk zijn
zijn regering
regering ver
ver vooruit
vooruit in
in het
het
te laten. In
menselijke vrijheid
vrijheid te bevorderen.
bevorderen. In het
hetbegin
beginonthield
onthield
verlangen om
verlangen
om de
de menselijke
de Sovjet
zich van
van elke
elke steun
de
Sovjet vertegenwoordiger
vertegenwoordiger zich
steun bij
bij het
hetgoedkeuren
goedkeuren van
van
weg tot
totstand
stand
welke
werkzaamheid der
langs officiële
officiële weg
welke werkzaamheid
derUNO
UNO ook,
ook, die
die niet langs
was
gekomen. Maar
volgende dag trok
trok hij
hij zijn
zijnbezwaren
bezwaren in,
in,en
enbracht
bracht
was gekomen.
Maar de volgende
gezegd.Klaarblijkelijk
Klaarblijkelijkbetrof
betrof
in
herinnering, wat Mevr.
Mevr. Roosevelt
Roosevelt had
hadgezegd.
in herinnering,
regering erer
dit
voorstel de Sovjet
Sovjet Unie
Unie in
inhet
hetgeheel
geheelniet,
niet,aangezien
aangeziendederegering
dit voorstel
niet bij het
het volk
volk ten
ten achter
achter blijft
blijft in
indit
ditopzicht.
opzicht.En,
En,had
hadhij
hijeraan
eraankunnen
kunnen
toevoegen, de
dat alleen
alleen het regiem
regiem zelf beslist
beslist wat
wat goed
goed isis voor
voor
toevoegen,
de reden
reden isis dat
en wat
wat niet.
niet.
het volk en
De Sovjet
Sovjet Unie
Unie heeft
heeft zichzelf
zichzelf inindiscrediet
discrediet gebracht
gebracht over
over de
degehele
gehele
wereld, in
ogen van
van alle
alleware
warevoorstanders
voorstanders der
der vrijheid.
vrijheid. Daarom
Daarom isis
wereld,
in de ogen
het niet
niet waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
een verkeerde
verkeerde invloed
invloed op
op de
de ideeën
ideeën van
van
het
dat zij
zij een
Rechten van
Mens zal
zal hebben
hebben bij
bij het
hetopstellen
opstellen
de Commissie
Commissie voor
voor de
de Rechten
van de Mens
van de acte
acte van
van fundamentele
fundamentele vrijheden.
vrijheden. De Sovjet
Sovjet Unie
Unie isisde
deCommissie
Commissie
van
integendeel
dienst geweest
geweest bij
bijhaar
haarwerkzaamheden,
werkzaamheden, door
doorduiduiintegendeel eerder
eerder van
van dienst
Hetwerkelijke
werkelijke
delijk te kennen
kennen te
te geven,
geven, waartegen
waartegen de
de acte
actemoet
moetvechten.
vechten.Het
delijk
gevaar voor
succes der
der Commissie,
Commissie, uit
uit katholiek
katholiek oogpunt
oogpunt bezien,
bezien, komt
komt
gevaar
voor het succes
deWesterse
Westerse wereld.
wereld. Vele
Vele kringen,
kringen, die
die bekend
bekend zijn
zijnom
om
de boezem
boezem van
van de
uit de
hun
vijandige houding
houding tegenover
tegenover alles
alles wat
wat door
door de
dekerk
kerkgesteund
gesteundwordt,
wordt,
hun vijandige
Comhebben een
ongewone belangstelling
belangstelling getoond
werk van de
de Comhebben
een ongewone
getoond voor
voor het
het werk
missie voor
Rechten van
de Mens.
Mens. Over
Over de
de gehele
gehele wereld
wereld zijn er
er nu
nu
missie
voor de
de Rechten
van de
Katholieken
zich laten
laten horen
horen om
om zodoende
zodoende de
deware
wareopvatting
opvatting
Katholieken nodig,
nodig, die
die zich
mens en
en zijn
zijneeuwigheidsbestemming
eeuwigheidsbestemming als kind
kind van
van God,
God, gemaakt
gemaakt
over
over de mens
naar Zijn beeld
beeld en
en verlost
verlost door
door het
hetkostbaar
kostbaarBloed
Bloedvan
vanChristus,
Christus,weerglans
weerglans
naar
deausausdoen vinden
vinden in
in het
hetdocument,
document, dat
datnu
nuwordt
wordtopgemaakt
opgemaaktonder
onder de
te doen
zowel de
detheoloog
theoloog als
als
piciën van
de Verenigde
Verenigde Naties.
Naties. Deze
Deze taak
taak geldt
geldt zowel
piciën
van de
de rechtsgeleerde,
rechtsgeleerde, de practische
practische zakenman
zakenman niet minder
minder dan
dan de
deintellectueel,
intellectueel,
de historicus,
historicus, de sociologist
sociologist en
en de
deletterkundige.
letterkundige.
National Catholic
Catholic Welfare
Welfare Conference
Conference van de
de Bisschoppen
Bisschoppen
Reeds heeft de National
der
Verenigde Staten
Februari 1947
1947 een
een««Verklaring
der Rechten
Rechten»
aan
der Verenigde
Staten in Februari
Verklaring der
» aan
de
Commissie aangeboden.
aangeboden. Voor
Voor zover
zover het
hetspecifiek
specifiekmenselijke
menselijkerechten
rechten
de Commissie
betreft,
eerste deel
deel de
de rechten
rechten van
van ieder
ieder mens
mens op
opzichzelf
zichzelf;
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Hei Proces van hei Humanisme
door Em. JANSSEN S. J.

« Si l'humanisme n'a rien d'antichrétien, on doit reconnaitre qu'il ne suf firait pas a prédisposer à la vie chrétienne »
(Fernand Robert) 1 .
Met het humanisme wordt thans geschermd en gedweept. Door nietgelovigen, die het tegenover het christendom stellen 2 door gelovigen, die
het omdopen tot christelijk humanisme a Zo nauwkeurig mogelijk geven
wij de werkelijkheid onder het woord aan ; daa rna pleiten we voor, en
dan tegen het humanisme. Uiteindelijk vellen wij het vonnis.
;

.

I
Meestal onderscheidt men het humanisme als historische beweging en
als geestelijke houding 4 Als historische beweging wilde het de klassieke
oudheid doen inleven ; als geestelijke houding beklemtoont het, voor opvoeding, cultuur en leven, het menswaardige en menselijke. De historische
beweging zou, in de veertiende eeuw, met Petrarca ontstaan zijn, en in de
zestiende eeuw haar hoogtepunt hebben bereikt ; de geestelijke houding
zou de moderne verruiming zijn van den ouden drang, waarbij de klassieke
oudheid naar den achtergrond week. Doch onmiddellijk dringen twee vragen zich op : van waar die eeuwenlange betovering door de klassieke
oudheid ? waarheen beweegt zich de ruimer-humanistische mode rne geest ?
Lang vóór de veertiende eeuw, wilde West-Europa de klassieke oudheid
doen herleven 5 Met Karel den Grote en Alcuïnus konden we zulk humanisme wel laten beginnen ; gedurende de Middeleeuwen bestond het voort,
niet het minst in de kloosters. Dan wordt het woord synoniem van
traditionele cultuur ; van een christelijke cultuur namelijk, die, in de
Grieks-Romeinse beschaving bewust geworteld, daar altijd en gulzig sappen
uit opzuigt.
.

.

1. Het boek van Fernand Robert, L'Humanisme. Essai de définition (Parijs, 1946) is
een ernstige poging om het oude humanisme om te zetten tot een moderne levenshouding ;
het verband echter tussen humanisme en christendom wordt niet gezien. Volgens den auteur
is het humanisme een zelfvergeten : men neemt het ware, het schone, alle menselijke waarden
in zich op ; vanzelf schikken ze zich tot een levensbeeld, en het waardeloze wordt vanzelf
verdrongen.
2. F. Robert schrijft : e Catholiques, qui voulez que vos enfants recoivent un enseignement
tout imprégné de votre religion, qui ne concevez pas que sans cela leur formation puisse
être complète, on vous duperait en essayant de vous faire croire que la philosophie humanists
ne comporte absolument rien d'inquiétant pour vous » (0. c., blz. 86).
3. Wij verwijzen slechts naar de laatste grote publicaties op dat gebied : Francis Hermans,
Histoire doctrinale de l'humanisme chrétien I. L'aube ; II. Le matin ; III. Le plein jour ; IV.
Esquisse d'une doctrine. - Casterman, Doornik, Parijs, 242, 389, 541, 346 blz. - 0. Degrijse,
Christelijk humanisme. Een levensideaal voor katholieke intellectuelen. I Terreinverkenning. Romen, Roermond, Maaseik, 1948, 421 blz.
4. Zie het raam-artikel in Der grosze Herder VI, 223-226. Heel suggestief ook, het
(protestants getinte) artikel van Prof. Dr Ph. Kohnstamm, in Winkler Prins' Algemeene
Encyclopedie IX, 512-513.
5. Zie, over dat breder gezien humanisme, Joseph T. Shipley, Dictionary of World.
Literature, 304-305.
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Maar in sommige eeuwen, de negende b.v. en de veertiende, openbaarde
zich, plots en geweldig, die altijd aanwezige drang. Op zulke gisting toegepast, onthult het humanisme ineens zijn ware betekenis : een • instinktmatige terugkeer, over de onmiddellijke voorafgaande cultuurperiode heen,
naar den eersten oorsprong. Karel de Grote wilde naar het Romeinse rijk
terug ; de Renaissance naar den cultuurtijd, toen de scholastiek het Latijn
nog niet had verbasterd. Bevrijding van wat barbaars beklemde ; een
grijpen naar de aloude vrijheid, altijd vitaal en nimmer onvruchtbaar.
Een trouw dus en een vertrouwen tegenover het verre verleden, terwijl
men het nabije van zich gooit. Een revolutie en een afhankelijkheid ; een
slaken en een aanleggen van banden. Van de ene dienstbaarheid gaat men,
gewelddadig bijna, naar de andere over. Bedenk daarbij dat het oude
verleden, waarvan men niet scheiden kan, het jonge christendom eens
voorbereidde, het zag geboren worden en voedde. Het historisch humanisme
wordt daardoor de terugkeer tot het christendom-in-zijn-wieg. Neen ! niet
tot het christendom ; tot het late heidendom waarin het eerste christelijk
leven geboren wordt.
Zo hoort het bij het bewustzijn van gemeenschappelijk ontstaan en ontwikkeling. Van een eeuwenlang verloop is elke cultuurperiode slechts één
moment ; doch telkens overschat men den eigen tijd, maakt men de
actualiteit los van afhankelijkheid en verplichting ; telkens dreigen abstractie of bedwelming, verblindende begoocheling of dwaze paniek. Herhaaldelijk keerde het historisch humanisme tot het concrete en de geleidelijkheid
terug, tot het ruime waarin veel ligt verbonden, tot den aanvang die alles
weer belichten en richten laat, begrijpen en beheersen. Altijd was het, in
zijn kern, een eenvoudig en oprecht nadenken, individueel en gezamenlijk,
over oorsprong, heden en bestemming. 1 Het verfijnde en verdiepte ; het
maakte los en vurig, speels en ernstig, temperamentvol en karaktervast :
wij vragen ons af of het, al te zeer nu voorbij, wel ooit kan gemist worden.
Maar niet alleen de historische bezinning, ook de ethische heeft het
steeds gekenmerkt. Van waar overigens zijn heftige reacties, zijn baldadig
losbreken uit systematiek en verstarring ; tenzij omdat een zwellende groei
niet kan beklemd en verhinderd blijven onder een spannend en drukkend
net ? Hij duwt en breekt, scheurt en ontreddert, s pontaan-vitaal en
traag of met schokken uiteindelijk onweerhoudbaar. Elk historisch
humanisme verheerlijkte dan ook de spontane, de onweerstaanbare vitaliteit ;
het wees naar den scheppenden wil, die mens en samenleving steeds vernieuwen moet ; het liet de hellenistische stoa herleven, het fier afstemmen
van optreden en handelen op wezen en waardigheid, en moeten we in
dit verband den Romein Cicero niet vermelden, den voornaamsten vader
misschien van elk later humanisme : den eklektischen ethicus, den redenaar,
den republikein ? 2
1. D. M. Pippidi (Le sens actuel de l'humanisme, in « Lettres d'Humanité » VI, 1947,
blz. 5-22) commenteert volgende uitspraak van B. Croce, die het humanisme voor onzen
tijd met « la conscience historique » vereenzelvigt : « La conscience historique -- qui ne fait
qu'un avec la civilisation et la culture - est le bien qui nous a été confié et que nous
sommes tenus de garder, de conserver et d'accroftre : la conscience historique, trait d'union
du passé avec l'avenir, garantie de la fécondité de tout renouvellement, blasphémée comme
la liberté, mais, comme la liberté, victorieuse de ceux qui lui créent des obstacles ».
2. Zie, over het « humanisme » bij de oude Romeinen, N. I. Herescu, Homo, Humanus,
Hum,anitas. Préface a un humanisme contemporain (Bulletin de l'Association Guillaume
Budé ». Nouvelle série V, juin 1948, 64-76).
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Ziehier dan, van het historisch humanisme, de twee grote bestanddelen :
een bewust traditionalisme en een niets ontziende bezinning, een als vanzelfsprekend aanvaarde afhankelijkheid en een onafhankelijk doorzicht, een
gewilde trouw en een fiere moed. Daardoor werd het, tegenover de veelvuldige ontgoocheling en ontmenselijking, een nooit aflatende verruiming,
zuivering, herstel van evenwicht ; het temperde de religieuze dweepzucht
en hield, artistiek verheven, niet minder God aanwezig. Overschat het niet ;
verwerp het nog minder. Beschouw het als de natuurlijke reactie van den
gezonden mens, die, na veel buitelen, duizelen en betoverd zijn, weer vast
wilde staan, diep ademen, aarde en hemel onbevangen verkennen.
Wij stelden een tweede vraag : waarheen gaat de moderne verruiming
van het oude humanisme
Het begon, dunk ons, bij den aanvang der achttiende eeuw, met de zo
betekenisvolle « querelle des anciens et des modernes ». Het humanisme
vervlakte tot humanitarisme ; een geographische nieuwsgierigheid verving
het peilen in het verleden ; een zelfgenoegzaam rationalisme verdrong den
eerbied, de traditie en den trouw. Niet langer inspireerde men zich aan
een oergeest ; willekeurig en naïef waande de dagende « Verlichting » elk
duister verleden verwerpelijk, belachelijk elk verontrustend mysterie : het
vorderend humanisme werd, van een bevrijdend traditionalisme, de bevrijding van elke traditie.
Het gaf de heidense oudheid dus op, de bakermat van Westeuropees
christendom en beschaving ; des te méér beklemtoonde het de alleen geldende
vrijheid. Het verloor afhankelijkheid, normen en steun ; des te beslister
schoof het de almachtige creativiteit naar voren. Grenzen vervaagden en
densiteit verzwond ; des te verder breidde het zich uit, het omvatte en
beloofde zoveel méér... Geheel gedesaxeerd nu en veelvuldig beweeglijk,
houdt het, schijnbaar slechts, verscheidene tendenzen nog samen : het
idologisch humanisme, het ethisch, het aesthetisch. Want terwijl iedere
tendenz iéts voor zich bewaarde, verging de éne werkelijkheid onder de
éne benaming.
Beschouwen wij ze dan, afzonderlijk en gezamenlijk. Het ideologisch
humanisme vooraan : elke consequente levens- en wereldbeschouwing, die
nadruk legt op de vrij-veroverende menselijke bedrijvigheid. Zo het existentialisme 1, het Marxisme 2 , het Nietzscheïsme, het scientisme 3 , het christendom 4 . Elke noemt zich « integraal humanisme » ; 5 geen enkele, ook
het christendom niet, wordt er adaequaat door aangeduid. Want terwijl men
1. Wij denken aan de brochure van J.-P. Sartre, L'existentialisme est un humanisme
(Nederlandse vertaling v an Dr T. J. C. Gerritsen, Het Existentialisme is een Humanisme,
'5 Gravenhage, 1946). Zie daarover F. De Raedemaeker, Is het existentialisme een humanisme
(Streven XIV,1, October 1946, 10-22) .
2. Het Marxisme staat bijna lijnrecht tegenover wat men habitueel humanisme noemt.
Nochtans « nous estimons que c' est en menant une lutte pratique, une lutte collective, que
nous pouvons faire ,apparaitre dans l'homme ancien, l'homme nouveau » (Pierre Hervé,
L'homme marxiste, in K Les grands appels de l'homme contemporain », Parijs, 1946, 79-109).
3. Zie F. De Raedemaeker, Wetenschappelijk humanisme (K.C.T. Streven I,5, Februari
1948, 459-472).
4. Het komt ons voor dat L.J.M. Feber (Mensch en humanisme, Utrecht-Brussel, 1947)
de christelijke ideologie en het christelijk humanisme te zeer vereenzelvigt. Ontkomen Hermans
(o.c., tome IV) en Degrijse (o.c.,) helemaal aan dat euvel ?
5. De naam werd vooral verspreid door « L'humanisme intégral » (Parijs, 1936) van J.
Maritain, welke auteur alle levensdomeinen, zelfs de politiek, in het humanisme wil betrekken.
Men vergelijke met diens werk het boek van Dr B. M. Boerenbach, Vaarwel aan een godvergeten
tijd. Een personalistisch essay (Den Haag, 1946) .
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met recht het humanisme met een consequente ideologie verbindt, zou men
ze ten onrechte vereenzelvigen. Het ethisch humanisme daarna, dat ze
gescheiden houdt. Het stelt zich onverschillig aan tegenover de uiteindelijkéne waarheid : elk systeem zou zijn betrekkelijke waarheid en waarde
bezitten, en voor eenieder volstaat het, wat hij ook denke, het menselijke
en persoonlijke te eerbiedigen en te bevorderen. Zedelijk en verheven, zou
zulk humanisme het aloude benaderen ; indien het niet, agnostisch en
zonder eigen discipline, zichzelf tot de moderne levensbeschouwing verhief :
de bevredigende uitkomst van al de voorgaande 1. Ook het aesthetisch
humanisme, de hogere vorm van het ethische, blijft agnostisch en verderfelijk. Geen intenser, geen waardevoller bestaan (meent het), dan in zover
men het in schoonheid weet om te zetten. Daaraan is alles ondergeschikt ;
in die getransformeerde en transformerende pracht vervloeien ethika, geloof
en overtuiging 2 Als top der pyramide plaatst het dus de artistieke productie. Had deze, ten overstaan van godsdienst en leven, haar dienende
functie meer bewaard ; zo ware de werkelijkheid precies getroffen.
Nu echter niet ; zodat noch het ideologisch, noch het ethisch, noch het
aesthetisch humanisme dien naam verdienen. Zij verdelen de oude werkelijkheid, die zo niet leven kan. Ideologie, ethika, aesthetika : men benadert
het oude ideaal ; maar nergens de greep die alles samenhoudt, de geest
die alles harmonieert i Veel te weinig ook de dienstbare bereidzaamheid,
en dat gemis hindert het meest. Men noemt dan het humanisme dé levenshouding, wat het nooit adaequaat zijn kan ; men ontneemt het zijn
onvervreemdbare functie van behulpzaam ordenen en samenbrengen, rustig
richten en lichtend bezielen. Men maakt het tot de eerste der leuzen, het
meest praegnante der systemen, maar des te minder blijft het de spontane
doenwijze van iemand die kalm en concreet, optimistisch en verzoenend,
weet na te denken, wijs te handelen, schoon te leven, vrede te dragen.
Aan de bezinning zou men het zich-bezinnen ontnemen, aan de wijsheid
de weldoende voeding, aan de vlam het licht, aan den olijftak de boodschap
van vrede. Het modern-verruimde humanisme loopt gevaar zich over alles
uit te spreiden en niets meer te vatten ; gevaar een hol woord te worden,
zoveel bedrieglijker naargelang het meer wordt aangewend. En zulk onheil
ware onmetelijk : het deugdelijk humanisme mag niet verga an.
Wat is dan het humanisme ?
Het was de terugkeer tot de Grieks-Romeinse oudheid, de bakermat van
christendom en beschaving. Het was, eeuw na eeuw, de historische en
ethische bezinning, die steeds het evenwicht herstelde, met een nieuwe
bezieling.
Het is bezinning gebleven : een bezinning van mens en mensheid op
zichzelf, voorlopig zonder vaste normen en richting. In velerhande begrippen en strekkingen loopt het uiteen ; tegelijk maakt een veelvuldig misbruik het woord vaak ijdel en begoochelend. Toch blijven humanisme en
.

1. Het ethisch humanisme, het moderne surrogaat van den (zogezegd) verouderden godsdienst, wordt thans veelvuldig aangehangen, ook door mensen van goeden wil. Na de
verschrikkingen van de laatste tien jaren, wil men het als noodzakelijken achtergrond bij
de zich vernieuwende sociologie, positieve wetenschappen of geschiedenis. De besten, wanneer
zij den' eeuwigen mens naar voren brengen, komen wel op God uit, soms op het christendom
(cfr Der ewige Mensch. Humanitas heute, in a Orientierung », 15 Jan. 1948, 1-3).
2. Het zuiver aesthetisch humanisme is thans, onder de kunstenaars, een veel verspreide
dwaling. Het meest klassieke voorbeeld daarvan lijkt ons de Fransman André Gide (zie
onze bijdrage in « Boekengids » XXVI,2, Februari 1948, 37-38) .
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Bezinning, schoonheid, vrede : voor den verdediger van het humanisme,
zelf humanist, zijn het geen abstracties ; het zijn concrete daden, voorwerpen, werkelijkheid. Niet in de hoogste mysteries stijgt en verdwijnt hij,
niet in de laagste boosheid duikt hij onder ; maar het gewone leven, het
aardse bestaan van heel velen, transformeert hij tot orde en pracht, welvaart
en stijgend geluk. Niets negeert hij, van niets keert hij zich af ; laat hem
echter, individueel en sociaal, het eerste werk het eerst voltooien : de
ordening van mens en samenleving, de groeiende cultuur, de bloeiende
pracht van de stervelingen tussen aarde en hemel.
Tegenover zulk pleidooi kan de tegenstander de zaak zelf niet aanvallen,
alleen de voorstelling er van : het kiezen namelijk van het humanisme als
allereerste leuze. Een volstrekt vooraan gesteld humanisme doet onwerkelijk
aan, omdat het de diepere levensgronden niet raakt ; machteloos omdat een
veel geheimer geweld levens en bestemmingen bestuurt ; bedrieglijk omdat
het zich een rol aanmatigt die het niet toekomt.
Niet wijsheid en schoonheid vooreerst bepalen den gang van mensheid
en schepping ; maar goed en kwaad, zonde en verlossing, het heilige en
het boze, de haat die des duivels is en God de Liefde. Bovenmenselijke
machten beheersen den mens. Niet het beperkte aardse bestaan dringt zich
het eerst op ; wél, in het heden, het perspectief op het hiernamaals, en,
in verband daarmede, de voorgeschiedenis, de duistere zondeval. Het humanisme nu versmalt het leven binnen redelijkheid en zedelijkheid ; het
beperkt en verkleint het tot een ondermaans bewegen. Aan het aardse en
tijdelijke verleent het een valse waarde, terwijl de wezenlijke wordt weggenomen : grondlegger en aanvang te zijn van de eeuwigheid. Dood en
verrijzenis plaatst het niet in het midden : het ignoreert nogal den dood,
en voelt dus de behoefte niet aan een verrijzenis. Onwerkelijk noemen we
daarom het geheel vooraan gestelde humanisme : onwerkelijk om zijn concreet
realisme en zijn te zacht bezielde nuchterheid. Want het leven is vooreerst
mysterie : lijden en dood, liefde en verrijzen, zonde en vernielzucht, goddelijke verlossing en triomferende heerlijkheid. Bekleed deze donkere
spelonk niet met een dun loofwerk van humanistische beschouwingen en
verwachting ; de allereerste storm breekt en verstrooit uw al te licht en
fragiel decor : des te ontzettender gaapt de afgrond.
Hoe machteloos meteen zulk onwerkelijk humanisme ! Wat vermag het
tegen of voor de geweldige machten van haat, offergeest, schennis, beminnen ! Het onderstelt de mensen te braaf, te burgerlijk, door koekjes en
comfort getemd en verweekt ; het vermag zelfs niet iemand gelukkig te
maken. Want het geluk bestaat in lijden-uit-liefde, in geven tot men niets
meer heeft of is, in offerdood en verdwijnen. Het humanisme duwt de
dwaze heldhaftigheid weg ; wellicht ook de hoogste kunst die zulke heldhaftigheid in- en uitademt. En al vergenoegt zich de grote massa met een
-- overigens betoverend humanistisch ideaal van welvaart, cultuur,
kunst en vooruitgang ; op het offer der besten, van de uitverkoren kern,
berust dat ideaal zelf. Enkelen, die het in heldhaftige godsdienstigheid
overschrijden, maken het, voor zich en velen, wezenlijk en bereikbaar ;
doch voor de middelmatige menigte, met nooit iets verders of hogers voor
ogen, ware het een altijd wijkende einder. Het humanisme leeft, dank zij
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de méér-dan-humanisten ! In en door zichzelf is het, voor de woelige wereldzee, een veel te broos schip : hoe ontelbaar reeds zijn de schipbreuken !
Daarom noemen wij het alleen-geldend humanisme bedrieglijk. Het is
een belofte waarmee men paait, een droombeeld op een woestijntocht.
Zelfs zijn meest verstokte aanhangers vechten duidelijk tegen de innerlijke
evidentie : dat het niet uitkomt. Achter dien pralenden barok-gevel verbergen zij veel puin ; zij bouwen aan een pronkerig paleis, waarbij altijd
de talen worden verward. Het humanisme, het vooraan gesteld humanisme,
beeldt zich in dat de mensen in een aards paradijs leven ; maar altijd
grijpen Adam en Eva naar de verboden vrucht, den hoogmoed. Altijd
weer roept God hen ter verantwoording. Hij straft ; Hij belooft wat stellig
wordt vervuld. Intussen dolen de berouwhebbende zondaars tussen distels
en doornen, en zien zij, aan de poort van het paradijs, den engel met
het zwaard.
Zulk pleidooi, wij herhalen het, past niet op het humanisme zelf ; alleen
op de verkeerde voorstelling. Niemand misschien vergist zich zo gevaarlijk
als de humanist-boven-alles : de ideoloog, de ethicus of de aestheet.
Tenzij misschien de religieuze mens, die geen humanisme zou erkennen,
zich gevaarlijker vergiste.
Breng deze pleidooien samen : U redt het humanisme ; u veroordeelt
het misbruik van werkelijkheid en woord. U stelt het op de tweede plaats
in den dienst namelijk van een godsdienstige overtuiging, een dwaasheidvan-het-kruis, en ineens ontvangen bezinning, orde en vrede hun
betekenis en bestemming, steun en werkelijkheid. In den dienst ? eerder
als grondslag er van ; want zonder het ene met het andere bezit men nergens
of nimmer een stevig tehuis. De religieuze dweper en de ongelovige humanist tasten en dolen ; de humanistische gelovige weet, bezit, hunkert en
verwacht. Beschouw godsdienstigheid en godsdienst als voltooiing en bekroning van het humanisme : een bekroning zo hoog daarboven uit, dat zij
het bekroonde wel lijkt te ve rnietigen. Maar zij vernietigt de vernietiging
zelf, de begeerlijke boosheid ; terwijl de gehele mensheid zich kan verheffen
tot een menswaardig bestaan. Humanisme en godsdienst, godsdienst en
humanisme : grondslag en gebouw, vastheid en verheffing ! Houd ze zorgvuldig onderscheiden, maar klink ze onverbrekelijk aan elkander 1. Beide
verenigd maken wereld en mensen geordend en schoon : de innige ke rn is
verlokkend mysterie ; daar omheen een rand van wijsheid en pracht. Een
godsdienst zonder humanisme kan de bevredigende godsdienst niet zijn ;
een humanisme, dat zich ongodsdienstig verklaart, schendt en vernietigt
zichzelf. Onderscheid dus en houd samen : zo vindt u den veiligen weg
door de god-menselijke werkelijkheid heen waarin we leven.

III
Wij besluiten met drie korte toepassingen.
De eerste. Wij houden niet van de thans veel gebruikte benaming « chris1. Het onderscheid en het verband tussen het katholicisme en het humanisme staan scherp
aangegeven, door Prof. Mr van de Ven, in Katholicisme en de wereld van nu (Delft, 1947),
blz. 39-69. Zie ook, van denzelfden auteur, Over christendom en humanisme (Bussum, 1946).

1166

HET PROCES VAN HET
HET HUMANISME

telijk humanisme
humanisme ».». Zij
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De Cinema van Heden
Beschouwingen over hei seizoen : 1947 - 1948.
door Roger STENGEL

Het is niet enkel om trouw te blijven aan de traditie dat ik hier een
totaalbeeld zou willen schetsen van het voorbije filmjaar. Maar bij het einde
van het seizoen, wanneer het rhythme in het verschijnsel der belangwekkende filmen wat vertraagt, kan men met meer onbevangenheid oordelen.
Hier is het tijdsbestek van enkele maanden een belangrijke factor : naarmate de onaangename herinneringen vervagen, rijzen er lichtpunten op aan
de horizon. Wanneer we de titels nagaan, komen we weldra tot de overtuiging, dat per slot van rekening het seizoen 1947-1948 niet beter en niet
slechter was dan de voorafgaande. Wie niet toegeeft aan overdreven
gestrengheid of aan misplaatste toegeeflijkheid ontdekt gemakkelijk een
twintigtal werken van waarde : een tweetal dus per maand. Is de toestand
schitterender in de andere kunsten ? Ik meen van niet.
Een algemene opmerking dient voor af te gaan. Dit jaar is het niet
mogelijk in een overzicht van het seizoen de evolutie van de cinema na
te gaan in de voornaamste productie-landen. Frankrijk en Engeland zijn
ongeveer de enige landen vanwaar uit de filmen ons worden toegezonden
in de volgorde waarin ze werden geproduceerd. Van de Amerikaanse filmen
is het laatste werk van William Wyler in onze bioscopen verschenen lang
voor « The Grapes of Wrath », door John Ford in 1940 opgenomen ; en
zo Frits Lang in zijn recente « Secret beyond the Door » bewees dat hij
zich geheel had omgeschakeld in de psychoanalytische film, dan wachten
we nog immer op de vijf-jaar oudere « Magni f icent A m b erson » van Orson
Welles. Ook de Italiaanse filmen die in de laatste zes maanden werden
vertoond, dateren practisch allen uit de jaren 1944-1945 en geven dus
geenszins de toestand van de huidige film op het schiereiland weer. Waarschijnlijk zullen er nog jaren verlopen eer ons cinemaleven de weerslag van
de gedeeltelijke oorlogsisolering zal te boven komen.
D aa rom zou het nutteloos en zelfs weinig eerlijk zijn, een balans te
willen opmaken van dit seizoen, welke de respectievelijke levenskracht is
der nationale scholen en stromingen. Het is best mogelijk dat de Amerikaanse film, in zijn geheel genomen, bij de Franse en de Engelse achterblijft op artistiek gebied. Maar de filmen die we te zien kregen sedert
verleden zomer laten niet toe daarover te oordelen.
Kwantitatief genomen blijft de U.S.A. onze belangrijkste bevoorrader :
op de binnenlandse markt hebben ze zelfs hun positie verstevigd. Op ongeveer twee honderd vijftig nieuwe filmen, dit seizoen b.v. in België gedraaid,
waren er 162 Amerikaanse, 51 Franse, 26 Engelse, 5 Italiaanse en 6 van
andere herkomst. Daar deze cijfers slechts over een half jaar lopen en
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alleen de nieuwe filmen betreffen die in de grote centra werden vertoond,
mag men rekenen dat Hollywood ons vier à vijf honderd filmen per jaar
toestuurt. In dit aantal is er natuurlijk heel wat minderwaardig werk.
Daarbij stelt men vast dat minstens de helft der werken van enige waarde
teruggaan op, de oorlogsperiode. Mag men daaruit afleiden dat de Amerikaanse film voorgoed van zijn troon is gestoten ? Helemaal niet. Vooreerst
moet men onderstrepen dat verscheidene der meest recente waardevolle
werken ons nog niet zijn toegezonden. Vervolgens moet men ook begrijpen
dat de crisis die Hollywood ontegenzeggelijk doormaakt, aan verschillende
oorzaken te wijten is ; enkele ervan zijn tijdelijk en plaatselijk, andere
komen voort uit de algemene inzinking die we over heel de wereld in de
zevende kunst waarnemen. Wij moeten nadrukkelijk beklemtonen dat
Hollywood een « oorlogsinspanning » gedaan heeft die haar weerga niet
vindt in de cinema-geschiedenis. Vier jaar lang hebben de studio's even
onverpoosd gearbeid als de opgeëiste fabrieken. Zij hebben (soms met al
te grote inschikkelijkheid, ik geef het graag toe) een domper gezet op hun
streven naar oorspronkelijkheid om zich uitsluitend te wijden aan de productie hetzij van . ontspanningsfilms voor de expeditie-troepen bestemd,
hetzij van drama's uitgedacht om de « moraal van het thuisfront » hoog te
houden en het gehele Amerikaanse publiek te overtuigen van de noodzakelijkheid der oorlogsprestaties. Zo heeft Walt Disney o.a. zijn beste
tekenaars niet langer gebruikt voor zijn uitgebreide werken, maar wel voor
het uitdenken en afwerken van pedagogische stroken voor het onderwijs
der technici in het leger. Daarom heeft de herinrichting op « vredesvoet »
ook voor de Amerikaanse filmwereld de vorm aangenomen van een reusachtige « reconversion », en men zal nog enkele jaren moeten wachten
vooraleer men billijk over de nieuwe tendenzen zal kunnen oordelen. Tenminste aan de hand van de filmen die ons bereiken.
Wat er ook van weze, uit het voorbije seizoen, zijn er een tiental Amerikaanse filmen die onze aandacht waard zijn. Eerst en vooral : Monsieur
Verdoux. Ik meen niet te overdrijven wanneer ik beweer dat Monsieur
Verdoux een der neteligste problemen is die de kritiek tot nog toe te
behandelen kreeg. Van buiten af beschouwd, op louter vormelijk plan dus,
lijkt het werk op het eerste gezicht vrij gewoon, zelfs ietwat zwak. Bij
nader beschouwing stelt men vast dat deze film een ongehoord aantal
problemen wekt. Als men er dan nog de gedachte, met al zijn uitlopers
op menselijk en zelfs op philosophisch terrein bijneemt, wordt de stof
omvangrijk genoeg om de helderste criticus van de wijs te brengen. Zoals
altijd in zulke gevallen is er een groot gedeelte van de kritiek enkel in
staat het geval nog hopelozer te maken. Immers Monsieur Verdoux is een
dier filmen waaruit men met een weinig dialectiek de meest tegenstrijdige
conclusies kan afleiden, en sommige critici verstaan de kunst om achter
zeer vindingrijke en subtiele discussies hun onbekwaamheid te verbergen
om de grond van het probleem te erkennen. Enkele hebben niet geaarzeld
het thema van de film zo letterlijk mogelijk op te nemen. Volgens hen zou
Chaplin betogen dat de oorlogen en de sociale onrechtvaardigheden de
moorden van Verdoux rechtvaardigen. We laten deze zinledige beschouwingen voor wat zij zijn en trachten dit hybridische en ongelijk werk
objectief te beoordelen.
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Ongetwijfeld heeft het niet de vormelijke volmaaktheid van de Gold
Rush of van enkele der kortere filmen uit 1916. Maar het is niettemin
een meesterlijke proef van découpage. Chaplin heeft met opzet de plastische
elementen verwaarloosd ze zijn trouwens veel bijkomstiger dan men
over het algemeen aanvaardt —, maar hij heeft er zich op toegelegd zijn
verhaal zo sober mogelijk te houden en zijn drama zo gebald mogelijk uit
te bouwen. Zo is ieder der treinreizen van Verdoux slechts gesuggereerd
door het immer onveranderlijke beeld van de drijfstang ener locomotief,
begeleid door een kort muzikaal motief. Alhoewel de meningen der estheten
hieromtrent uiteenlopen blijft m.i. deze kunst om in de tijd te bouwen een
essentieel element van de scheppende filmtechniek, het onmisbare geraamte
waaromheen de minder essentiële delen zich groeperen met de logica van
de levende wezens.
In Monsieur Verdoux slaat deze uiterste versobering soms over tot
dorheid. Maar daardoor en ook dank zij het talent van de vertolker, wordt
aan de hoofdscenes van het drama zulk een kracht bijgezet, dat geen enkele
opeenhoping van uiterlijke procédés haar zou kunnen evenaren.
Blijft nog de philosophische en menselijke draagwijdte van de film.
Hieromtrent hebben de critici de Franse in het bijzonder zich aan
vele holklinkende phrasen schuldig gemaakt. Het is buiten twijfel dat
Chaplin niet op het oog had de doodslag te verdedigen. Gezien de vele
plagerijen die hij van de enge burgerlijke geest van tijd- en landgenoten
had te verduren, heeft hij er zeker genoegen in gevonden een thema te
ontwikkelen dat zo onbewimpeld ingaat tegen de burgerlijke moraliteit.
Zulks belet niet dat het verhaal van de kantoorklerk die om zijn kost te
verdienen de vrouwen vermoordt, welke hij onder een schuilnaam gehuwd
heeft, slechts de waarde heeft van een voorwendsel. Chaplin bedient er
zich van als van een springplank die hem toelaat verschillende van zijn
geliefde thema's nogmaals te bereiken. Enkele van die thema's zijn louter
bijkomstig ; lang behoeven wij er niet bij stil te staan. Hierbij vallen te
rangschikken zijn vinnige zetten tegen het vrouwelijke geslacht, waarmede
Chaplin zo menigmaal had af te rekenen gedurende zijn vele echtscheidingsprocessen ; ook de spot met de moderne wereld en het onverbiddelijke
« struggle for live » horen in deze kategorie thuis. Terloops weze aangestipt
dat de meest zwakke plekken van de film op dit gebied voorkomen.
Evenals vele grote intuïtieve artisten, heeft Chaplin een neiging om zich
veel te ernstig op te nemen, zonder daarbij te beseffen dat zijn philosophische pretenties naar het belachelijke zwemen. Maar deze kleine tekorten
verdwijnen in het kunstrijke geheel : Chaplin-kunstenaar drukt zich verder
uit dan Chaplin-denker, en als het ware niettegenstaande deze laatste. In
zijn werk stijgt hij boven zichzelf uit door zijn inspiratie, zodat we door
de vluchtige tekening van de expliciete thesis heen, het grootse fresco
van het impliciete drama zien doorschijnen. En dit drama is het drama
van Chaplin zelf : d.w.z. van een mens, beperkt in zijn verstand en in zijn
begrijpen, docht uiterst gevoelig ; het drama van de mens die als wanhopig
een reden zoekt voor zijn bestaan en die er geen vindt. Deze tragedie
begint zich af te tekenen in de kortere stroken van 1916 naarmate de
bitterheid in het komische binnensluipt. Zij wordt hoe langer hoe duidelijker vanaf The City Lights, om het overheersende element uit te maken
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verzorgde werken van Claude Autant-Lara. Het is een film van groot
formaat, intelligent, verfijnd en vol gevoel, waar meer nadruk wordt gelegd
op de atmosfeer dan op het rhythme. Naar de roman van Radiguet bouwden
Jean Aurenche en Pierre Bost een pakkend scenario op, dat soms iets
wijzigt aan de personnages en hun gedragingen, maar zonder ooit het
essentiële van het drama te verzwakken ; soms zelfs versterken zij het.
Gérard Philippe verwezenlijkt er een creatie die hem wellicht tussen de
grootsten rangschikt, terwijl de goedgeleide Micheline Presle, haar personnage bij gemis aan diepte die ze niet heeft toch photogenische kracht
en gevoeligheid bijzet.
Retrospectief toont ons de film, onderbroken door de begrafenisplechtigheid van de heldin, de idylle van een jonge vrouw uit de burgerij wier man
aan het front is, met een egoïstisch en onrustig college-student. Dat alles
speelt zich af in de uitzonderlijke atmosfeer van de oorlog 1914-1918, die
men telkens weer aanwezig voelt zonder hem te zien. De stijl is klaar, sober
en krachtig, hoewel de verfilming van de li j kdienst (Autant-Lara had de
gedachte de begrafenis van de heldin te doen samenvalen met de wapenstilstand) de dramatische spanningen veeleer breken dan wel versterken.
Maar de draagwijdte van « Le diable au corps » is meer gelegen in de
inhoud dan in de uitbeelding, hoewel deze slechts de bijna volmaakte
gietvorm is van de eerste. Het is een irriterend geval voor de criticus,
niet zozeer om den inhoud als om de literatuur die er omheen is verschenen.
Eens te meer waren vele journalisten niet in staat tot de kern van het
probleem door te dringen. Velen hebben dan ook met de film gedweept
als een aanklacht van de vrije gedachte tegen het nonconformisme, tegen
burgerlijke vooroordelen en traditionele moraal. De zinnelijkheid van enkele
episoden heeft de doorslag gegeven.
Hierop dient radikaal geantwoord : zo'n houding is eenvoudigweg absurd.
De durf, de drang naar schandaal en het feit een onderwerp te kiezen dat
op enkele punten met de moraal in conflict komt, hebben geen enkele
artistieke waarde op zichzelf. Indien « Le diable au corps » een grote film
blijft en daar ben ik ten zeerste van overtuigd dan is het om andere
redenen. Verre van deze redenen in het licht te stellen hebben sommige
critici gedecreteerd dat het ging om een meesterwerk omdat de thesis tegen
de algemeen gangbare moraal ingaat. Niets is zo ergerlijk als dit conformisme van het non-conformisme. Zo begrijpt men ook dat sommige collega's
uit reactie onrechtvaardig zijn geweest voor dit werk. « Le diable au corps »,
in de bewerking van Claude Autant-Lara, is een diep-menselijk drama van
de innerlijk gekwelde jeugd, die in het bijzondere klimaat van een oorlog
waar ze geen enkel deel aan heeft telkens weer in botsing komt met een
wereld die haar dwarsboomt. Indien de jonge Francois opstandig is, dan
is dit niet zozeer uit verdorvenheid of uit zucht naar persoonlijke vrijheid,
maar omdat hij op deze leeftijd, in verschillende richtingen getrokken,
onmogelijk het onderscheid kan maken tussen de nodige beheersing door
het leven zelf voorgeschreven, en de willekeurige levensvormen ingegeven
door het burgerlijke fatsoen. Over de zwakheden van de vorm heen (o.m.
het overwegend belang gehecht aan de dialoog ten nadele soms van het
rhythme) en niettegenstaande de subversie van de toestanden krijgt « Le
diable au corps » hierin zijn volle betekenis. Nog nooit had de cinema op
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zo'n diepgaande wijze het probleem van de adolescentie ontleed, en daarom
heeft de film zo'n grote indruk gemaakt op dat deel van het publiek dat
nog jong genoeg is om zich deze critische leeftijd te herinneren.
Daarom is het echte verwijt, dat men aan de film mag maken niet te
ver, maar wel niet ver genoeg te zijn gegaan : hij is halfweg blijven steken.
Men moest zoals een Bernanos, een Mauriac of een Graham Greene in
hun romans deden, het probleem van het kwaad tot in zijn uiterste gevolgen
nagaan. Dat konden echter noch Autant-Lara, noch zijn scenaristen. Immers
hen ontbreekt het geloof en meteen de enige sleutel tot de bovennatuurlijke
wereld waar de oplossing ligt voor deze problemen. En men moet betreuren
dat ze van deze li j kdienst die de gang van de film breekt, slechts een
uiterlijke en oppervlakkige vertoning hebben gemaakt. Juist dit element
had aan de tragedie haar derde dimensie kunnen verlenen. Wat er ook
van weze, het gebeurt vrij zelden dat een film tot zo'n nadenken stemt.
In zijn onvoltooidheid zelfs brengt hij aan de geestelijke waarden een
bewijs door het ongerijmde.
In tegenstelling met « Le diable au corps » lijkt de film les Anges du
péché op het eerste gezicht een zeer religieus werk. Het scenario door een
dominikaan geschreven, vooraleer te worden gedialogeerd door wijlen Jean
Giraudoux, roept het conflict op waarin de zielen een groter aandeel
hebben dan het lichaam en de geest, en dat zich bijna uitsluitend afspeelt
in een klooster waar de zusters zich wijden aan het zieleheil der veroordeelden die na afloop van hun straf de gevangenis verlaten. Reeds als
documentair is het werk uiterst trouw weer gegeven. Nochtans kan ik den
indruk niet ontkomen dat Robert Bresson in dit onderwerp slechts een
gelegenheid heeft gezien om beelden smaakvol en keurig af te werke n
en personen met zeer subtiele en menigvuldige reacties uit te beelden.
Dit alleen legt uit dat zoveel schoonheid gepaard gaat aan zoveel koelheid,
niettegenstaande het grote talent van de medewerkers, vooral van Renée
Faure. De bewonderenswaardige muzikale partituur van Jean-Jacques Griinenwald dient bijzonder vermeld. Hij bewijst daar de beste musicus te zijn
van de Franse film.
Quai des Or f èvres bracht ons opnieuw in aanraking met Georges Clouzot.
Men zal ervan onthouden de buitengewone technische kwaliteit, de nauwkeurigheid van het decouperen en het feit dat Louis Jouvet zijn tics heeft
kunnen vaarwel zeggen om zijn personnage in te leven. Toch is het niet
verkeerd te menen, dat Clouzot nog heel wat verder zou komen indien hij
zich kon loswerken uit zijn reputatie van voorvechter van de somberheid
en van de neiging voor het politiegenre.
Niettegenstaande het zeer banale verhaal is Antoine et Antoinette een
zeer verrassende film. Jacques Becker spreidt er een technische vaardigheid
en een rhythme ten toon die hem gelijkstellen met de beste meesters van
over de Atlantische Oceaan. Behalve de revelatie als comediant van Maurice
Chevalier leerde ons Le silence est d'or een aangename en keurige ontspanningsfilm, niets nieuws over de persoonlijkheid van Renée Clair.
In de vertolking beleefden we nog een andere revelatie nl. die van
Pierre Fresnay. Monsieur Vincent verheft hij tot het plan van de echte
kunst ; doch het onderwerp van die film ging blijkbaar de talenten van
Maurice Cloche te boven ; hij is een eerbaar en handig technicus doch

.
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ook niets meer. Vooraleer te eindigen dient nog vermeld Les Jeux sopt
faits, het pretentieuze en niets zeggend philosophisch verhaal van Sartre,
zeer zwak uitgebeeld door Jean Delannoy.
Na het festival van Brussel verwekte de Britse film een groot enthousiasme bij de critici. Het was dezelfde verrassing die men een of twee jaar
vroeger gevoelde voor de filmen van over de Alpen. In werkelijkheid was
dat enthousiasme te uitbundig. Het ongewone gisten dat zich had vertoond,
rond 1945, in de Engelse studio's, was te hevig om van lange duur te zijn.
Indien ze niet helemaal de les van deze uitzonderlijke bloeitijd uit het oog
hebben verloren, zoals dit helaas het geval schijnt voor Italië, dan zijn
ze toch gevoelig achteruit gegaan. Odd Man Out was reeds de grote favoriet
der critici die deel uitmaakten van het filmfestival. Is hij niet de beste
der Britse filmen van dit seizoen, dan toch zeker de meest opzienbarende
en ik meen niet dat de woorden hier ongepast klinken de meest
geniale. Men vindt er naast enkele stukken van overgevoeligheid die ietwat
uit de mode zijn, zeer vele invloeden waartussen die van John Ford en
Marcel Carné overwegend zijn. In vele episoden krijgt de dialoog een
overdadig aandeel en ontsnapt er niet aan literatuur.
Doch dit alles kan niet beletten dat van het drama van Carol Reed een
geweldige kracht uitgaat. En indien zijn personnages soms geli j kenistrekken
vertonen met die van Carné in Portes de la Nuit, de nationale eigenaardigheden niet te na gesproken, dan behouden ze juist die specifieke levenswarmte die aan de cerebrale scheppingen van Carné ontbreekt. Anderzijds
bewijst « Odd man Out » dat de Engelse cinema het technische niveau
van de beste Amerikaanse filmen kan bereiken.
Love on the Dole (hier vertoond onder de titel Les Naufragés de la Vie)
een ouder drama van John Baxter en Lance Comfort, is als de tegenvoeter
van « Odd man Out ». Het is er niet minder verrassend om. Het schildert
de sombere tragedie van de ellende en de wanhoop, in een mijnwerkersagglomeratie op het ogenblik van de vooroorlogse crisis. De vorm is rauw,
soms gebrekkig, maar stemt overeen met het realisme van het onderwerp ;
de uiting van een pakkende en hoge menselijke waarde wordt er niet door
belemmerd.
Niettegenstaande de herinnering aan Emile et les Détectives, heb ik zeer
veel gehouden van Hue and Cry waarin Charles Crichton (aan wie men tot
nog toe slechts scenes van Death on Night te danken had) zijn zin voor
het rhythme vrijen teugel kan laten. Hoewel de verwikkelingen talrijk zijn,
blijft het scenario perfect logisch, het decouperen gebeurt met een onfeilbare nauwkeurigheid en de « gags » springen te voorschijn met een heerlijke
spontaneïteit. Bovendien is de Londense volkswijk, door de bombardementen geheel verwoest, een prachtig stukje documentaire film.
De kwaliteiten van Great Expectations kunnen aldus worden samengevat :
David Lean heeft heel de geestige atmosfeer van Dickens in een uitstekende
filmtaal vastgelegd. Daarentegen brachten de Overlanders van Harry Watt
een lichte ontgoocheling. Zeker, het blijft een documentaire film over het
uitgestrekte Australië dat we zo slecht kennen. Maar niettegenstaande zijn
onmiskenbare photografische realisaties, ontbreekt aan deze odyssea der
ossendrijvers de lyrische noot die het onderwerp vereiste.
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Men kan al dan niet houden van de fantasiesatire, die wellicht te breedvoerig is en als titel draagt A Matter of live and death, men moet in alle
geval toegeven, dat Michael Powell en Emeric Presburger er zich op toeleggen de minst gebruikte registers van de filmkunst uit te buiten en dat
ze met een ongeëvenaard A-propos de eigen middelen van de « technicolor »
weten aan te wenden.
We moeten er ook nog de aandacht op vestigen hoe de Engelse producten
zeer lastige sociale problemen aandurven. Aldus Frieda, een film die het
vraagstuk behandelt, gesteld door de assimilatie van een jong Duits meisje
in een Engelse gemeenschap. Tenslotte moet volledigheidshalve een Anna
Karenine worden vermeld die het tanen van Julien Duviviers's talent aanwijst, en daartegenover enkele filmen als Take my life (van Ronald Neame)
die ofschoon van alle artistieke pretentie ontdaan, aantoont dat de Engelse
« courante » studio-productie vrij hoog staat.
Italië zou een ruimere plaats verdienen in dit overzicht. Ongelukkigerwijze durft niemand de vertoning aan van enkele der meest betekenisvolle
werken, die onmiddellijk na den oorlog werden gedraaid. Aldus Paisa dat
ons cinema-publiek wellicht nooit zal te zien krijgen tenzij binnen een
jaar of tien op het doek van een cinemaclub.
Toch hebben we Vivere in Pace van Luigi Zampa zien uitkomen. Misschien is het niet de grootste na-oorlogse Italiaanse film, maar het is
ongetwijfeld de meest menselijke en de meest aantrekkelijke. In een intelligent en sober scenario en dank zij de steun van een verzorgde techniek en
een rijke en kleurige vertolking, schildert de cineast het doeltreffendste
van alle pacifistische pleidooien die tot nog toe in de film werden verwezenlijkt. En dat zonder enige redevoering alleen door de logica der feiten.
Sciuscia van Vittorio de Sicca is veeleer aan de realistische school verwant,
al verrassen er ons soms enkele poëtische vondsten. Het rauwe drama van
de misdadige jeugd bevat een temeer drukkende aanklacht tegen de zwarte
markt in het bevrijde Italië. Echte jongens spelen er met een uitzonderlijke
intensiteit, maar de techniek laat soms te wensen over en de realisator
heeft niet tot het uiterste zijn problemen willen doordenken. Dat zou hem
verplicht hebben stelling te nemen in de een of de andere richting. Het
samenvoegen van deze elementen voert tot een niet te rechtvaardigen pessimisme, getemperd door een aantal poëtische passages die niet altijd in het
geheel zijn verwerkt.
Men heeft eveneens een Giorno netla vita kunnen zien, een pakkend
oorlogsdrama, tonend hoe een groep kloosterzusters langzamerhand en wel
enigszins buiten hun wil om, in de strijd worden betrokken, en van een
heel andere slag Obsessione, een wondere adaptatie van The Postman always
rings twice van James Cain, waarvan het realisme soms tot het weerzinwekkende wordt toegespitst.
Bij de « Varia » moet men eerst en vooral Le Fondateur, een Belgische
film noemen. Gebaseerd op de uitstekende biografie van Carlo Bronne,
zet deze film van Charles Dekeukeleire de figuur van Leopold de Eerste
in een merkwaardig reliëf. Dekeukeleire bediende zich van het procédé,
voor het eerst in de Michel-Angelo film gebruikt, doch vervolmaakte het.
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Zijn montage mengt hedendaagse elementen gewoon opgenomen, met de
tekeningen, daguerro-typen, dodenmaskers en maketten en bezielt met een
bijna wonderlijk leven dit doodse beeldenmateriaal. Het geheel is met zo'n
vaardigheid tot stand gebracht dat men er de kunstgrepen bij vergeet als
ging het van het begin tot het einde over een normaalverfilmde levensbeschrijving. Zo'n succes troost ons, ook al verschijnt daarnaast het armzalige werk van de onvermijdelijke E. G. De Meyst : Les Atouts de Monsieur Wens.
De beste Mexikaanse filmen zijn in de kelders van de distributiehuizen
blijven liggen. We zagen in onze zalen slechts de minst goede van de serie,
die op het festival groten bijval kenden : Las A bondonnadas waar de
echtheid van het kader en het talent van Dolorès del Rio amper kunnen
opwegen tegen het melodramatisch karakter van het scenario. Buiten de
privévoorstellingen met politieke strekking, heeft men slechts twee Russische films gezien, die eerder middelmatig waren. L'évadé de la Potence en
Vania l'orphelin. Deze laatste brengt toch wel mooie foto's. Wij hopen dat
de Russische film van heden zich niet beperkt tot zulke kleurloze vaderlandse pleidooien.
Zoals ik er reeds de nadruk op legde bij het begin, laten de filmen die
dit seizoen hier werden vertoond niet toe algemene besluiten te trekken
aangaande de evolutie van de cinema in de meeste productielanden. Het
volgende kenmerkt echter m.i. deze laatste maanden : met de dag stijgen
de moeilijkheden voor de originele en dieper gaande werken om tot het
groot publiek door te dringen. Grapes of Wrath, The Oxbow incident, en
zelfs La vie en rose werden opvallende commerciële mislukkingen. Li f eboat
heeft nog geen zaal gevonden in Brussel, en Paisa, The Magni f icent A mb erson, Enamorada, en La Perla zullen misschien nooit uitkomen.
Deze toestand is grotendeels te wijten aan het feit dat de speciale zalen
die voor de oorlog naast een aantal snobs een kieskeuriger en onderlegder
publiek hadden gegroepeerd, heden aan hun taak tekort komen : door hun
minderwaardige programma's hebben ze hun vaste bezoekers verloren. En
waarschijnlijk zullen er jaren nodig zijn om tegen dit getij te durven opvaren.

jeugd in hei Tijdperk van de Atoombom
door Dr. Nic. PERQUIN S. J.

Het is niet gebruikelijk een artikel in « Streven » te beginnen met de
mededeling, dat men belangrijke dingen gaat zeggen. Misschien mag op
deze regel der bescheidenheid voor ééri keer een uitzondering gemaakt
worden, omdat de belangrijkheid ervan niet in de geniale gedachten van
de schrijver te vinden is, maar in een ontstellend feit en dat feit is, dat
onze jeugd in nood is.
Er is slechts heel weinig kans, dat de observatie, die aan deze mening
ten grondslag ligt, onjuist zal blijken te zijn. De schrijver van dit artikel
heeft zich tegen de verschijnselen, die hem tot dit inzicht brachten, trachten
te verzetten. Hij heeft geprobeerd om alles wat hem onrustbarend leek te
herleiden tot de gewone puberteitscrisis, maar het is hem niet gelukt.
Schoorvoetend heeft hij wijze opvoeders van zijn bezorgdheid deelgenoot
gemaakt en deze mensen hebben hem niet kunnen geruststellen.
Wat is dan deze observatie ? Zij is, heel algemeen gezegd, dat onze
rijpere jeugd, physiek en psychisch, dodelijk vermoeid is. Het is werkelijk,
of er geen gang meer in te krijgen is ; of zij hoe langer hoe apathischer,
slapper en moedelozer wordt. Het is werkelijk of de jeugd het niet meer
aan kan en voortsukkelt in een fin-du-siècle-stemming. Ze is onverschillig
voor wat haar toegepreekt wordt, ze is het beu en gelooft het wel. Ze lacht
om het gepraat over idealisme en noemt het « zwam ». Ze heeft weinig zin
om nog iets te ondernemen. Ze is lusteloos ten opzichte van de mooie
dingen, vooral als het erom gaat ze zelf te produceren.
Met nuchtere zakelijkheid tracht zij haar houding te bepalen tegenover
alles, wat op haar afkomt en haar tracht te overtuigen van het kolossale
belang, dat het heeft. Onder dat alles behoort ook de godsdienst.
Niet zelden gaat dat, wat men werkelijkheidszin zou kunnen noemen,
over in een soort cynisme, dat echter slechts een dekmantel is van een
opgekropt gemoed, dat geen uitweg vindt, omdat niets de moeite waard
lijkt om er wild en enthousiast over te worden.
De moderne jongens en meisjes zijn niet gevoelloos zoals het soms
schijnt ; dat merkt men in de intieme gesprekken ; ze hangen aan je met
heel hun toewijding en hopen op zo'n moment, dat je hun iets kunt geven,
waar ze aan kunnen geloven. Maar het blijft niet, omdat ze de moed
missen er op door te denken, wanneer zij weer aan zich zelf zijn overgelaten.
Het vermaak, dat ze zoeken, begint de vorm aan te nemen van een
surrogaat, een soort bedwelming. Het is niet de uiting van een levensoverdaad, neen, het wordt gezocht om de dodelijke druk der verveling te
verdrijven. Het is op zich genomen reeds een teken van innerlijke armoede.
Zo is het te begrijpen, dat op het gelaat van vele jongens melancholie
te lezen is. Ze lachen alleen als je zelf de moed hebt om te lachen. Die
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melancholie is nood. Ze vraagt nog, ze verwacht nog een beetje. Er is
meer teleurstelling echter in, meer moedeloosheid. Het jubelt niet in hun
ziel, met ups en downs natuurlijk, zoals het bij hun leeftijd past, het is
egaal, zonder plannen en zonder idealen.
Men klaagde bij een eindexamen, dat de jongelui zich met het minimum
tevreden stelden en weinig idealisme vertoonden. Die klacht bedoelde een
aanklacht te zijn tegen de moderne jeugd, maar men kan zich afvragen,
of de aanklacht op deze wijze wel juist geplaatst was. Het kan zijn, dat
bepaalde individuen in idealen te kort schieten, zonder dat daarvoor de
schuld bij anderen gezocht behoeft te worden, maar wanneer het een
groepsverschijnsel wordt, misschien zelfs een algemeen verschijnsel, dan
mag de verklaring niet bij de jeugd gezocht worden, dan schiet het milieu
te kort en het milieu wordt door de volwassenen bepaald.
Wat hierboven geschilderd is, is niet alleen te vinden bij over-gecultiveerde jonge wezens, het is algemeen. Wanneer iemand van mening is,
dat dit zo'n vaart niet loopt, dan is hij waarschijnlijk van de nood der
jeugd geen deelgenoot geworden.
Slechts zelden kan men denken aan een soort Weltschmerz-pose, waarbij
het interessant staat weemoedig te zijn en bleek van tint. Er is nauwelijks
nog sprake van zelfbespiegeling, omdat er geen vergelijkingspunt is en geen
publieke opinie, waar ze in kunnen kijken. De meeste jongens en meisjes
weten waarachtig nog niet, wat hun scheelt. Ze vinden zich volkomen
normaal, op weinige uitzonderingen na. Er zijn er, die zich de situatie
gerealiseerd hebben, zoals die jongen, die schreef : « Jeugd is een ouderwets
begrip geworden. Wij kennen slechts onnozele kinderen of volwassen
mensen. » Er zijn er, die zo geplaagd worden door neurotische kwellingen,
dat zij zich gaan afvragen, wat dat toch allemaal te betekenen heeft. De
meesten echter leven voort, zoals ze zijn, zonder te beseffen, wat hun
ontbreekt.
In die vermoeide gedruktheid valt bovenmate op, dat er geen geloof is
aan de toekomst. Er is heel weinig te merken van een toekomstdroom,
van romantisch gekleurde vergezichten, van de wil om een wereld te
veroveren. Vooral de jongens rekenen niet meer op de toekomst met die
vanzelfsprekende zekerheid, die men vroeger . als het kenmerk der jeugd
beschouwde. Zij hebben niet de natuurlijke zucht om zich voor die toekomst
klaar te maken. Blijkbaar is er geen verwachting en geen hoop. Het is
een aanvaarden van de dingen als onvermijdelijk. Er gebeurt wat moet,
en meer niet, in geen geval meer. Er is een armoede van menselijke
idealen, die eenvoudigweg benauwend is.
In dit verband is het goed zich eens voor de geest te roepen, hoe vurig
en dwaas een voorbij geslacht in zijn jeugd was. Je wist niet anders dan
dat de toekomst je toebehoorde, dat was de meest natuurlijke zaak van
de wereld. Je aarzelde nooit, je nam wat je wilde. Het was er altijd ! Je
moest alleen zin hebben om er iets van te maken. Je droomde je toekomst
en je had plezier in die droom, omdat ze een symbool van de toekomstige
werkelijkheid was.
Zeker, de jeugd die zo dacht, behoorde tot de bezittende klasse en hoefde
niets te vrezen, dat dacht ze tenminste. Er waren ook andere jeugdigen,
de veel talrijkeren, die bang moesten zijn voor wat zou komen, die om
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hun bestaan zouden moeten vechten, hun armzalig en leeg bestaan zonder
perspectieven. Het is moeilijk om zich een denkbeeld te vormen van de
beperkte gevoelswereld, waarin toen het jonge proletariaat leefde, al zijn
er enige geschriften, die daar licht op werpen, maar zeker is het, dat ook
dat leven zonder vreugde was, zwaar en vermoeid. Dat was een verschrikking, die tevens een bedreiging vormde. Die verschrikking is nu niet
verminderd, zij is overgeslagen op héél de jeugd.
Wanneer dit zo is, wat is er dan nog te verwachten
Het wordt nu hoog tijd een paar voor de hand liggende opwerpingen
tegen de juistheid van deze observatie te bespreken.
Men zal kunnen zeggen, dat een of andere vorm van depressie in de
puberteit een gewoon verschijnsel is. Vooral voor de jongen beginnen de
dingen moeilijk te worden. De verwarde ervaringen, waarvan hij zich tegen
wil en dank meester maakt, kunnen nauwelijks in zijn ziel een ordening
vinden. Bovendien is zijn lichamelijke en geestelijke groei zo sterk, dat
deze zelfs in normale omstandigheden de harmonie van het wezen
bedreigt. De rijpere jeugd is altijd min of meer neurotisch. Dit is ongetwijfeld waar. Maar het gewone is toch ook, dat zij altijd nog idealen
hebben ; dat in hun onderbewustzijn een streving is ; dat zij wel voelen,
dat zij « het » nog niet hebben, maar dat er toch iets is, iets wat heel
mooi en heel vruchtbaar is : een liefde, een toekomst, een groot bezit.
Welnu de meeste moderne jongens en meisjes hebben geen idealen meer.
Maar er is meer ! Het is toch in het geheel niet een normaal verschijnsel,
dat in de jongeren een vluchtneiging is ! Deze neiging is er ontwijfelbaar
zeker en niet bij de onbeduidendsten, een neiging, die zich soms manifesteert in een wil om zo spoedig mogelijk dit land te verlaten, waar zij geen
toekomst meer in zien en waar ze ook niet van houden, soms ook in een
vlucht uit de gemeenschap, innerlijk en uiterlijk. Het is ook niet normaal,
dat de rijpere jeugd voortdurend het gevoel van onvermogen heeft en zich
voor niets interesseert. Het is inderdaad niet het tegengestelde van dat,
wat vroeger was, het is alleen sterker en het wordt niet door iets anders
gecompenseerd, m.a.w. het overschrijdt de grenzen.
Dat is het probleem, dat een acuut gevaar betekent voor de toekomst
van ons volk.
Nu zou men ook kunnen zeggen, dat er weliswaar een crisis is in de
roepingen, wat een bedenkelijk teken zou zijn van gebrek aan jeugdig
idealisme, maar dat toch enkele orden blijkbaar nog aantrekkingskracht
uitoefenen en zelfs meer novicen krijgen dan zij ooit gehad hebben. Er
zou een nauwkeurig onderzoek nodig zijn om dit laatste opmerkelijke verschijnsel volledig naar menselijk vermogen te kunnen verklaren,
maar dit is wel duidelijk, dat de geestelijke orden, die zich niet over hun
toekomst bezorgd behoeven te maken, een zeer speciaal karakter vertonen,
het karakter van bijzondere strijdbaarheid en van totale wereldnegatie.
Men zal zich in deze orden er rekenschap van moeten geven, dat die
roepingen gedeeltelijk ook verklaard kunnen worden door een walging van
het leven.
Er zullen er bij zijn, die in normale omstandigheden niet tegen de trekkracht van het aardse op gekund hadden, maar die nu weinig of niets
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verlaten, omdat zij niets bezitten noch verwachten. Er zullen er ook zijn,
die zo sterk en robuust zijn, dat zij zich aan de algemene depressie konden
onttrekken en redden willen wat er te redden is. Ook zij zullen misschien
geen verwachtingen van het leven hebben, maar zij hebben tegelijk een
ideaal bewaard en dat is apostel te zijn.
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat deze roepingen niet te vertrouwen zijn.
Ook van deze jongelui is iets groots te maken, zoals uit het laatste gedeelte
van dit artikel vanzelf duidelijk zal worden, maar men heeft met deze
verklaring van hun roeping rekening te houden.
Nu echter komt de vraag, wat de oorzaken van deze depressie zijn ?
Vooreerst moet men er diep van doordrongen zijn, dat de oorlog bij de
jeugd als ervaring dóórwerkt. De oorlog is als persoonlijke belevenis niet
overwonnen. Er is een ontstellend groot aantal jongens, dat met een trauma
zit, dat uit oorlogservaringen is opgebouwd. Het is niet passend hier te
publiceren, wat in persoonlijke gesprekken is meegedeeld, maar wel mag
in algemene bewoordingen gezegd worden, dat in die gesprekken duidelijk
werd, hoever en hoe verschrikkelijk de oorlog, althans in een of andere
herinnering voortleeft. Die uitlatingen waren niet uitgelokt. Integendeel
Ze kwamen er plotseling als een eruptie uit. Soms schoot blijkbaar voor
hen zelf onverwacht de herinnering naar voren, soms bleken zij allang met
een fantasie-kwelling rond te lopen, die zij maar niet kwijt konden raken
en waarvan zij zich door een bekentenis eindelijk hoopten te bevrijden.
De angst voor de granaten is er nog ; de dood wordt nog luguber gezien ;
de schrik in de ogen van ouders wordt nog steeds gevoeld. Nu op dit
ogenblik zijn kinderen slachtoffers van datgene, wat aan vader of moeder
of beiden overkomt, omdat zij « fout » waren of « fout » schenen.
De oorlog is echter ook in haar physieke gevolgen niet overwonnen,
het tekort aan voeding, dat voor vele kinderen in de oorlog zelf zo funest
was, is nu nog zij het in mindere mate een bedreiging. Er wordt gezegd
exporteren of vergaan, maar het is mogelijk, dat wanneer de voeding niet
beter wordt, het een exporteren èn vergaan zal betekenen. Het is beslist
zeker, dat in verschillende kringen de jongens te weinig krijgen, van wat
zij hard nodig hebben, of en dit wordt dikwijls vergeten zij krijgen
de noodzakelijke voedingswaarden opgediend in een vorm, die hen niet
aanstaat en dus niet voldoende tot eten aanspoort. 1
Bedenkelijk is in dit verband de kolossale lengtegroei, die het jongere
geslacht kenmerkt. Men kan zich afvragen, of die groei wel normaal is,
maar in ieder geval maakt deze een bijzondere zorg voor de voeding
noodzakelijk.
Een tweede oorzaak van het vermoeidheidsverschijnsel der moderne jeugd
vormen de negatieve indrukken, die zij nu te verwerken krijgt. Door
kranten, radio en film zijn de jeugdigen in een voortdurende alarmtoestand.
Zij horen, zien en lezen alles, zij worden er zelfs toe uitgenodigd met
dringend gebaar, maar de volwassenen denken er niet aan, dat de kinderen
dat alles met geen mogelijkheid verdragen kunnen.
1. Men bedenke, dat een jongen van 16 jaar ongeveer 4000 calorieën per dag nodig heeft,
Met deze schatting wordt verondersteld, dat hij de slaap krijgt die hij nodig heeft, wat
practisch nooit het geval is (ongeveer 10 uur).
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Uit alles, wat zij horen, zien en lezen, trekken zij een conclusie met
harde logica en die is, dat de toekomst vreeswekkend is, zo zij nog aan
een toekomst geloven.
De dienst in het leger, die hen wacht, is voor hen geen vervelend soldaatje
spelen ; die dienst bedreigt hun carrière, meer nog, zij is de bedreiging van
hun leven. Zij voelen, dat zij weer een oorlog ingejaagd zullen worden.
En waarom ? Voor een land, dat zij niet liefhebben, een land, dat hen
nauwelijks kan herbergen. Amerika, dat is voor hen het enige land, waar
men nog leven kan, Europa is uitgediend.
In deze bedreiging speelt Rusland de hoofdrol. De belangstelling voor
het communisme is grotendeels angst. Dagelijks kan men het horen, hoe
goed de ontwikkelde jongens van de internationale toestand op de hoogte
zijn. De herhaalde vraag is : wanneer komt er weer oorlog ?
Daarbij
en hiermede kom ik op de derde oorzaak
ervaart de
jeugd, hoe angstig de ouderen tegenover de werkelijkheid staan. Zij weten,
om slechts iets te noemen, hoe hun ouders reeds alles hebben voorbereid
om te kunnen vluchten, zodra de Russen komen.
In deze angstpsychose is echter iets, wat voor de zo vitaal levende jeugd,
het belangrijkste is. Men heeft er geen idee van, welke indrukken de jeugd
nu van de ouderen ondergaat. De jeugd kijkt naar de mensen. Uit de
zekerheid, de mannelijke zakelijkheid, hun kunnen bouwt zij haar vertrouwen en veiligheidsgevoel op. Nu behoeft men slechts even rond te zien,
om ervan overtuigd te zijn, dat de volwassenen het leven niet meer
beheersen, dat ze niets dan angst en onzekerheid hebben. Die angst en
onzekerheid slaat op de jeugd over.
Er moet hier breder toegelicht worden, wat met deze woorden bedoeld
wordt, omdat de betekenis hiervan niet voldoende doorzien wordt.
Er is iets heel merkwaardigs in het contact met de jeugd, en dat is, dat
men de jeugd verstaat en omgekeerd, dat de jeugd ons verstaat door de
glimlach. Moeders weten dit in hun houding tot de kleine kinderen, maar
de meeste opvoeders begrijpen weinig van dat geheimzinnige contact door
de glimlach. Die glimlach is een herkenningsteken, een onuitgesproken
samen-begrijpen, dat er wederzijds een innerlijk bezit is, dat erkend is,
voldoende en bevredigend bevonden.
Dit is juist in die ontzaglijk moeilijke tijd, waarop het jong gaat
aarzelen, zo enorm belangrijk. Er komen twijfels en onzekerheden, zorgen
en angsten, dat alles toch niet zo is, als het eerst leek... en daarom kijkt
hij naar de volwassene, bewust of onbewust, om te zien of het toch nog
meevalt. De rustige glimlach bevestigt dit. Het is het meest vitale antwoord,
wat een mens kan geven, waardevoller dan welke redenatie ook. Door dat
antwoord krijgen de jeugdigen de opvoeder lief. Het is kuis-bescheiden,
niet opdringerig, niet voor het ogenblik in elkaar gezet, niet theoretisch,
het is betrouwbare werkelijkheid.
Maar de glimlach, de altijd aanwezige, zij het verborgene, is niet het
enige, waarin jeugd en opvoeder elkaar kunnen vinden. Ook de niet verbeten, maar sterke stoerheid van het gelaat geeft geloof. Ook die kunst
van levensbeheersing, op het gezicht geschreven, nodigt uit. De jeugd ziet,
dat haar zucht om iets te worden, zin heeft. Die kracht om door tegenstanden heen te breken met een zekere nonchalante flair, die zekerheid
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wat een zekere verwantschap schept met het geluid, maar op ieder ogenblik
is dat beeld een ingewikkeld complex van licht en schaduw (om voorlopig
te zwijgen over kleurentelevisie) dat niet versmelt tot één geheel zoals de
klanken uit een akkoord. Analogie tussen televisie en telefonie zou dan
slechts bestaan wanneer het te verzenden « beeld » een gekleurde draad
was die vóór de opnamelens afgespoeld wordt.
Wil men toch een analogie scheppen dan is er geen andere uitweg dan
het beeld te beschouwen, niet als iets dat daar « bestaat », maar als iets
dat « opgebouwd wordt » en wel uit zeer smalle horizontale stroken die
de lens passeren.
De theorie en de praktijk van de bioscoop hebben ons vertrouwd
gemaakt met enkele fundamentele gegevens van de physiologische optiek
en wel o.m. met het feit van de nawerking op het vlies der lichtindrukken.
Twee beelden die elkander in minder dan 1/30 seconde opvolgen versmelten
daardoor in elkaar. Toont men ons een beeld, niet ineens, maar stuk voor
stuk, van boven links tot onder rechts, zo vlug dat het gezicht plaats heeft
in minder dan 1/30 seconde dan hebben we den indruk alles gelijktijdig
waar te nemen. Physisch wordt het beeld dus wel een tijdelijk verschijnsel,
physiologisch blijft het een ruimtelijk verschijnsel.
TELEVISIE IN HOOFDLIJNEN

Hieruit volgt dat de allereerste opgave die de televisie op te lossen heeft
is : de ontleding van het beeld in « elementen » voldoende smal om te
kunnen worden beschouwd als lijnen wier lichtintensiteit van punt tot
punt verandert. In hoeveel lijnen moet het beeld geknipt worden ? Iedereen
zal antwoorden : dat h an gt af van de grootte van het scherm waarop het
beeld geprojecteerd moet worden. Toch is dit niet juist. Het hangt primair
af van den afstand waarop men staat van het scherm. Wanneer we naar
de bioscoop gaan kiezen we onze plaats niet te ver maar ook niet te dicht
bij het doek omdat we steeds het geheel in overzicht willen nemen. Moet
een détail duidelijker waargenomen worden dan zal de cineast er wel
voor gezorgd hebben dat dat détail geheel het doek in beslag neemt. Als
we daarmee rekening houden zal het meestal nutteloos zijn het beeld in
meer dan ongeveer 600 lijnen te ontleden.
Duidelijkheidshalve is het eenvoudiger te veronderstellen, dat de lijnen
zelf geknipt worden in zulke kleine stukjes dat elk snippertje een homogene
belichting heeft d.w.z. dat men niet meer onderscheiden kan of een hoekje
donkerder of helderder is dan een ander hoekje. In de plaats van een reeks
lijnen hebben we nu een verzameling vlekjes. Wie het beeld terug wil
opbouwen moet nu maar die vlekjes in dezelfde orde terugleggen.
Maar als het beeld beweegt en verandert ? Goed, dan maar steeds
opnieuw beginnen met de ontleding in vlekjes, de verzending door de ruimte,
de wederopbouw bij de ontvangst. Alles gaat kolossaal vlug ; zo vlug dat
de « ontvanger » uit de maat kan geraken, niet meer wetend waar de regel,
of zelfs het beeld, begint. Dit is de kwestie van de synchronisatie. Aan
het einde van elke regel stuurt men dan ook een sein en tenslotte doet
men hetzelfde onderaan het beeld : de achterblijvers of de voorlopers
worden op deze wijze in het verband gehouden.
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Maar hoe worden de lichtvlekken overgezonden ? Men vertrouwt ze
toe aan een bode of liever aan een soort lopende band : de draaggolf. Die
draagt tevens mee alles wat men wenst over te seinen, met name de bevelen
« einde regel » en « einde beeld ». Een vergelijking zal wellicht welkom zijn
om begrijpelijk te maken hoe de golf iets « draagt ». Een kilometerlange
kolom soldaten is zo uitstekend gedrild dat allen zeer nauwkeurig hetzelfde
mars-tempo hebben : overal even lange en regelmatige stappen. Ze passeren
een huis waar, vanuit het venster, een talentvolle generaal een rede houdt.
Daar de kolonne niet mag blijven stilstaan hoort ieder soldaat juist enkele
woorden die hem opmonteren of teneerdrukken, vervullen met haat of
liefde ; de enige reactie is dat hij harder of zachter op de grond stampt
zonder het rythme te verliezen ! We zullen hier spreken van een « golf »
soldaten waarvan de stap een bepaalde frequentie heeft en die gemoduleerd
wordt door de inwendige gevoelens. Of denk aan de rimpels die over een
slootoppervlak trillen : allen aan elkander gelijk in snelheid en golflengte
en die toch kunnen verschillen, daarin bestaat hun modulatie door
de hoogte der golftoppen. Op dezelfde wijze moduleren we een electromagnetische golf door de lichtvlekken of beter nog door de stroomimpulsen
die aan de lichtvlekken beantwoorden.
Bij de ontvangst moet het tegenovergestelde geschieden : de modulatie
dient van de golf gezeefd te worden wat weer een reeks van stroomimpulsen
levert die op hun beurt opnieuw omgezet worden in lichtvlekken om een
behoorlijk beeld op te bouwen.
DE DRAAGGOLF

Een draad waarin electriciteit stroomt, oefent, in de omliggende ruimte,
een magnetische invloed uit : de kompasnaald gaat steeds dwars liggen
op de electrische stroom. Op grote afstand is daar vanzelfsprekend niets
meer van waar te nemen zeker niet wanneer de stroom geen wisselstroom
is. Is hij dit echter wél, dan zal de magneetnaald trillen want zij moet
telkens met de stroom van richting veranderen. Want er gebeurt iets
zeer interessants : de magnetische eigenschappen van de wisselstroom
planten zich voort in de ruimte, er ontstaat een z.g. magnetische golf die,
weliswaar, met den afstand verzwakt maar toch « ontdekt » kan worden
door een zo gevoelig instrument als de radiolamp. De overdracht van
geluid of beeld berust op die spontane voortplanting van electromagnetische
wisselvelden. Een zender bevat dus altijd een generator van electrische
trillingen waarvan de frequentie d.i. het aantal trillingen per seconde in
ruime mate willekeurig is maar steeds zeer groot, minstens enkele honderdduizenden tot meerdere millioenen (voor de korte en ultra-korte golven) .
De duur van één trilling is des te korter naarmate de frequentie groter is ;
ook de afstand die de golf doorloopt gedurende één trilling, de z.g. golflengte neemt af met toenemende frequentie. Wat de snelheid van die
golven betreft, deze is dezelfde als die van het licht, 300.000 km per seconde.
Verschillende draaggolven kunnen dezelfde beeldmerken meevoeren als
modulatie ; het ontvangsttoestel wordt, zoals een gewone radio, op de
draaggolf afgestemd.
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LICHTVLEKKEN VERVANGEN DOOR ELECTRISCHE STROOMPJES

Aan elk lichtvlekje van het beeld moet beantwoorden een bepaalde
modulatie van de draaggolf. Deze wordt evenwel niet rechtstreeks in
betrekking gebracht met het beeld. De draaggolf kan alleen beïnvloed
worden door een electrische stroom. Er moet dan ook eerst een tolk gevonden
worden zie de microfoon -- die licht-gevoelig is maar tevens een electrische taal spreekt. Zoals er verschillende, op zeer uiteenlopende beginselen
steunende, microfonen bestaan, zo bestaan er ook verschillende manieren
om licht in electrische stroom te vertalen. Een daarvan is verwezenlijkt in
de iconoscoop. Dit is een soort cylindervormige buis waarin het over te
seinen beeld geprojecteerd wordt, door middel van fotografische lenzen op
een speciaal scherm. Dit wordt, regel voor regel, bestreken door een electronenstraal waaraan elk beeldvlekje een zeker aantal electronen ontneemt
in evenredigheid met zijn belichting. In de iconoscoop regent het dus
eletronen op zeer verstandige wijze en in een bepaalde volgorde. Sterk
vereenvoudigd kunnen we het beeld vergelijken met een vergaarbak voor
electronen, die met gulpen gevuld wordt.
Hoe de electronen verwijderd worden ? Door het licht zelf
en daar
begint het ook mee. Sommige metalen zijn zo reactief dat ze hun electronen
verliezen wanneer ze belicht worden. Uit zo'n metaal is het scherm van de
iconoscoop vervaardigd. Terwijl het toverpenseeltje van de electronenstraal
het beeld telkens opnieuw bestrijkt pompt het licht de electronen onophoudelijk weg en in het voorbijgaan spuit de straal het tekort weer aan.
Die aankomende gulpen van electronen doet het niveau van de vergaarbak
met schokken stijgen : dat is genoeg om stroomimpulsen te doen ontstaan
in een buis die het niveau van de vergaarbak aangeeft (een gewone draad
wel te verstaan) , en daarna heeft men niet meer te doen met lichtpunten
maar met een reeks stroomimpulsen. Men bedenke dat dit electronentanken voor elk beeldelementje op zowat een half-millioenste van een
seconde moet geschieden terwijl het ongeveer 4/100 van een seconde krijgt
om weer in het licht te verdampen. Dat lijkt allemaal fabelachtig onwaarschijnlijk ; toch kan het z6 verlopen omdat het electron zo vele malen
lichter is dan... wij ! Een millioen X millioen electronen wegen immers nog
niet eens een millioenste van een millioenste van een gram. Waar voor ons
een vijftigste van een seconde een onwaarneembaar korte tijdsduur betekent,
is dit een zeer lang tijdsinterval voor die sprookjesachtig kleine balletjes.
DE STROOMIMPULSEN WIJZIGEN DE DRAAGGOLF

Stroomimpulsen zijn geen wisselstroom d.i. stroom die voortdurend heen
en weer vloeit in dezelfde geleider. Toch hebben we wisselstroom nodig
voor de draaggolf, zoals boven gezegd is. Die wisselstroom wordt dan ook
afzonderlijk klaargemaakt en dan komt het ogenblik om hem, via de stroomimpulsen die van de iconoscoop komen, de kenmerken van het beeld toe
te vertrouwen. Hoe dat precies gebeurt is een louter technische opgave
waar we niet op in zullen gaan. Interessanter voor onze lezers zal het zijn
een woordje te zeggen over de vereiste frequentie en golflengte.
Wij hebben aangenomen dat het beeld in ongeveer 600 lijnen moest
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geknipt worden en dat die lijnen beschouwd moesten worden als bestaande
uit lichtvlekken. Nemen we als vorm van het scherm die van een postkaart,
dan verhouden zich de afmetingen ongeveer als 3 tot 4 en moeten we per
lijn rekenen met 600 X 4/3 = 800 beeldvlekjes ; dit betekent dat het
totale beeld in 600 X 800 = 480.000 vlekjes ontleed is. Nu hebben we
ook aangenomen dat het hele beeld doorlopen werd door de electronenstraal
op 1/25 seconde. Per seconde moeten dus 480.000 X 25 = 12.000.000
beeldvlekjes het ontstaan geven aan zovele stroomimpulsen.
Het zal wel voor ieder duidelijk zijn dat elke stroomimpuls die aan de
draaggolf wordt toevertrouwd, gedragen moet worden door betrekkelijk
veel golftrillingen, anders zou de regelmatigheid van de golftrillingen totaal
gestoord worden. Dus zal de golf niet 12 maar meer dan 60 millioen
trillingen per seconde moeten hebben. Dit is ernstige hoogfrequentie en
beantwoordt aan golflengten van 5 tot 4 meter. Bij zulke frequentie's
vertonen de golven de eigenaardigheid dat ze zich liefst altijd rechtlijnig
voortplanten. Door hinderpalen worden ze gedeeltelijk opgeslorpt, gedeeltelijk weerkaatst. Het is dus raadzaam altijd in het « zicht » te blijven van
de zendantenne d.i. in een straal van ongeveer 40 km.
TELEVISIE ONTVANGST
-

De manier waarop televisiegolven opgevangen worden door een antenne,
omgezet in uiterst zwakke stroompjes, versterkt tot vrij krachtige stromen
en dan beroofd van hun boodschap, hun modulatie, dat alles verschilt niet
zo sterk van de overeenkomstige behandeling der radiogolven. Het onderscheid ligt weer voornamelijk in de omzetting van stroomimpulsen in licht
terwijl in de radio die impulsen terugvertaald worden in geluid. Wie
reeds een televisie-apparaat gezien heeft, werd natuurlijk getroffen door
het scherm op de bodem van een soort trechtervormige grote radiolamp.
Met « bodem » bedoelen we de grote glazen wand die de trechter sluit.
Het scherm bestaat uit een stof die lichtend wordt wanneer ze door electronen getroffen wordt. Wat nu zal gebeuren heeft men al geraden. Ook
dit scherm wordt met electronen bespoten van links boven tot onder rechts
en wel juist in overeenstemming met de electronen-spuit in de iconoscoop.
Maar ditmaal wordt het debiet der electronen niet geregeld naar de belichting van de vlek die ze besproeien ; integendeel de electronenstraal bevat
zelf een min of meer groot aantal electronen in overeenstemming met de
stroomimpulsen van de modulatie ; wat nu als gevolg heeft dat de getroffen
plaats min of meer lichtend wordt.
Het scherm kan gekozen worden in verschillende schakeringen : blauwachtig, geelachtig, enz. Dat is maar een kwestie van smaak. Belangrijker
eigenschappen zijn : de reactie-snelheid
het scherm moet ogenblikkelijk
fluoresceren
en de afwezigheid van na-fluo rescentie. In dit laatste geval
worden immers al de bewegende voorwerpen achternagelopen door een
lichtende schaduw. Dat kan heel leuk schijnen, éénmaal terloops, maar bij
snelle bewegingen zou het beeld eerfloersen in een mist van licht.
Daar we nu toch een eventueel gebrek aanstippen, moeten we ook iets
zeggen over andere storingen. Parasieten kunnen hier voorkomen even
goed als bij het geluid ; zij doorlopen het scherm als donkere (of eventueel
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lichtschakeringen
te laten
laten beantwoorden
beantwoorden op
de draaggolf.
draaggolf. Al
b.v. 3 te
op de
worden
weergegeven door
door golfhoogten
golfhoogten begrepen
begrepen tussen
tussen 3 en
Daalt
en 10. Daalt
worden dan weergegeven
de modulatie
modulatie onder
onder 33 dan
het scherm
scherm zeker
zeker zwart
zwart maar
maar intussen
intussen kan
kan
dan blijft het
over
te te
sturen
- en
en uit
uittete
men de
men
de golf
golf gebruiken
gebruikenom
omdedenodige
nodigebevelen
bevelen
over
sturen
voeren. De lijnen
lijnen worden
worden ingekort
ingekort met
met enkele
enkelebeeldelementen.
beeldelementen. Het
Hetbevel
bevel
voeren.
lijn»» bestaat
bestaat uit een
een reeks
reeks diepten
in de
de modulatie
modulatie b.v.
of
diepten in
b.v. tot
tot 11 of
«~ einde
einde lijn
nog
minder. Eveneens
Eveneens wordt
wordt elk
elk beeld
beeld ingekort
ingekort met
met een
eenpaar
paarlijnen
lijnen
nog minder.
gedurende
bevel ««einde
beeld»» geseind
geseind wordt,
wordt, dat
dat weer
weer
gedurende dewelke
dewelkehet
het bevel
einde beeld
de modulatie,
modulatie, dus
dus zo
zo men
men wil
wileen
eensoort
soort
bestaat
een reeks
reeks ««putten»
bestaat uit een
putten » in de
super-zwarte
de ontvangst
ontvangst moet
moetgezorgd
gezorgd warden
worden voor
voor de
deschifschifsuper-zwarte stippen.
stippen. Bij
Bij de
beeldsignalen en van
van de
de tijdsignalen.
tijdsignalen. Aangezien
Aangezien die
diealtijd
altijdbeantbeantting van de beeldsignalen
woorden
we
woorden aan een modulatie-niveau
modulatie-niveau beduidend
beduidend lager
lager dan
dan zwart,
zwart, worden
worden we
weer uitstekend geholpen door radiolampen
radiolampen die immers
immers volledig
volledig stom
stom kunnen
kunnen
Na de
deschifting
schifting
gemaakt worden
te zwakke
zwakke modulatie.
modulatie. Na
gemaakt
wordendoor
doortete sterke
sterke of te
video-signalen overgedragen
overgedragen op
de electronenstraal
electronenstraal terwijl
terwijl de
de
worden de
worden
de video-signalen
op de
synchronisatie-impulsen
worden naar een
een soort
soortelectronen-chronoelectronen-chronosynchronisatie-impulsen gevoerd
gevoerd worden
meter die zorgt
zorgt voor
voor de
deregelmatige
regelmatigeverplaatsing
verplaatsing van
vandedeelectronenstraal.
electronenstraal.
meter
Bij elke
elke slingerslag
slingerslag wordt
wordt het
hethorloge
horlogegecontroleerd
gecontroleerd en
eneventueel
eventueelweer
weer
Bij
gelijk gezet.
gezet.
HOEVER ST
STAAT
MET DE
DE TELEVISIE?
AAT HET
HET MET
TELEVISIE ?
HOEVER

Vanzelfsprekend
artikeltje alles
alles herleid
herleid tot
totschema's
schema's
Vanzelfsprekendhebben
hebbenwe
weinin dit artikeltje
som van
van
en
vergelijkingen zodat
leek moeilijk
moeilijk kan
kan oordelen
oordelen over
over de
de som
en vergelijkingen
zodat de
de leek
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arbeid
heden gepresteerd
gepresteerd is
en in
in hoever
hoever deze
deze tot
totresultaten
resultaten heeft
heeft
arbeid die
die tot heden
is en
geleid.
Alleszins moet
moet gezegd
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worden dat
dat de
deuitslagen
uitslagenopmerkelijk
opmerkelijk zijn.
zijn.
geleid. Alleszins
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Men oordele
oordele vooral
vooral niet naar
naar de
de een
een ofofandere
anderereproductie
reproductie inineen
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Men
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het beweeglijke
beweeglijke beeld
voldoet altijd
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de stillevens.
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deeerste
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deklank
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omvang van
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vanvervorminvervorminhelderheid van
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bediening. De
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heeft
wij wensen
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en verlangen
verlangen alles
alles zozo
ons
allen verwend
verwend:: wij
ons allen
goedkoop
laatste voorwaarde
voorwaarde zal pas
pas vervuld
vervuld worden
worden wanwangoedkoop mogelijk!
mogelijk ! Die laatste
In dit
dit opzicht
opzicht stond
stond
neer
een voldoende
voldoende groot
groot aantal
aantal verbruikers
verbruikers is.
neer er
er een
is. In
Duitsland er,
1939, beter
beter vóór
vóór dan
dan België
België en
en Nederland
Nederland;; bekend
bekend is,
is, dat
dat
Duitsland
er, in 1939,
daar
rekening gehouden
gehouden wordt
wordt met
met massa's
massa'svan
vanweinig
weinigkoopkrachtige
koopkrachtige
daar altijd rekening
huisgezinnen.
reeds dacht
dacht
ontstond de
de ««Volksempfänger
Zo ontstond
Volksempfdnger»,», de ««Volkswagen
Volkswagen»,», en reeds
U.S.A. beschikt
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men
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men
In de U.S.A.
én over
overkapitalen
kapitalenmaar
maareen
eenspeciale
specialebelemmering
belemmeringvormen
vormen
én over
over mensen
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de
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afstanden. Men
Men ziet
ziet op
optegen
tegeninstallatie-onkosten
installatie-onkosten van
vantalrijke
talrijke
de grote
televisie-uitzenders.
compromis zou
hierin bestaan,
bestaan, dat
dat hetzelfde
hetzelfde proprotelevisie-uitzenders. Een
Een compromis
zou hierin
gramma
verschillende stations
per
gramma gelijktijdig
gelijktijdig uitgezonden
uitgezonden wordt
wordt door
door verschillende
stations die per
terug op
op de
de
draad met
met elkaar
verbondenzijn.
zijn.Maar
Maardan
dan vallen
vallen we
we terug
draad
elkaar verbonden
begonnen:: televisie-impulsen
televisie-impulsen zijn
zijn per
per draad
draad
beschouwingen waarmee
beschouwingen
waarmee we
we begonnen
moeilijk over
over te brengen
brengen:: speciale
speciale kabels
kabels dienen
dienen daarvoor
daarvoor waarbij
waarbij de
de twee
twee
moeilijk
elkaar gevlochten
gevlochten zijn,
maar in elkaar
elkaar passen
passen als
als een
een draad
draad
draden
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niet om elkaar
zijn, maar
Er bestaat
bestaat een
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plan
in het
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midden van
van een
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de coaxiale
coaxiale kabels.
kabels. Er
om
aantal Amerikaanse
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door een net
net van
vancoaxiale
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om een aantal
te verbinden.
verbinden.
Een
laatste bemerking.
bemerking. Met hetzelfde
hetzelfde radiotoestel
radiotoestel kunnen
kunnen we
we luisteren
luisteren
Een laatste
naar
programma's van
de wereld
wereld - wanneer
wanneer het toestel
toestel gevoelig
gevoelig
naar de programma's
van heel de
genoeg is - omdat
principe van
van de
de modulatie
modulatie overal
overal hetzelfde
hetzelfde is.
is.
omdat het principe
genoeg
(Met
uitzondering van
van de
de jonge
jonge en
enveelbelovende
veelbelovende frequentie-modulatie.)
frequentie-modulatie.)
(Met uitzondering
over-Metdlvishnzoageir nt
Met de televisie is het niet zo aangezien er nog geen internationale
rnationale overeenkomst
over het
het aantal
aantal beeldlijnen,
beeldlijnen, noch
noch over
overhet
hetmodulatiemodulatieeenkomst bestaat
bestaat over
WITofwel
ofwel10
10==
ZWART)noch
nochover
overhet
hetaantal
aantalbeelden
beelden
systeem
systeem (10
(10 ==WIT
ZWART)
of 30,
30,noch
nochover
overdedetijdsignalen.
tijdsignalen. Elk
Elktelevisie-toestel
televisie-toestel isis
per seconde,
seconde, 25
per
25 of
dan
goed voor
wordt
vrij
gecompliceerd en
enduur.
duur.
dan goed
voor één
één zender
zender- of of
hethet
wordt
vrij
gecompliceerd
Over
grote verscheidenheid
verscheidenheid moet
verheugen; ; zolang
zolang de
de
Over die
die grote
moet men
men zich
zich verheugen
televisie
bereik blijft
blijft van
van gewone
gewone beurzen
beurzen isis het
hetimmers
immers beter
beter
televisie buiten
buiten het bereik
dat men
men blijve
blijve zoeken
zoeken op
op zo
zobreed
breed mogelijke
mogelijke schaal.
schaal. Intussen
Intussen mag
magmen
mende
de
verwachtingen van
blijven koesteren
koesteren maar
maar ditmaal
ditmaal stevig
stevigsteunend
steunend
verwachtingen
van 1899
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op feiten.
feiten.

Hei
-- Beleid VI
Het Indië
Indië-Beleid
VI (slot)
(Slot)
door Max
door
Max van
van POLL
POLL

redenering: : artikel
sub 22van
vandedeovereenkomst
overeenkomstvan
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geschillen mochten
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voorziet in arbitrage
arbitrage voor
voor het
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aanleiding
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tussen souvereine
souvereine staten
staten:
eens kunnen
kunnen worden
eens
:
dus wordt
wordt de Republiek
Republiek als
als souvereine
souvereine staat
staat erkend
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tegen de logica als
als die
die andere,
andere, welke
welke uit
uit de
debepaling,
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een buitenlands
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welarbitrage
arbitragemogelijk
mogelijk tussen
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buiten het
arbitrage ofwel
ofwel door
door een
een derde
Debeide
beide
beraadslagendepartijen
partijen
zulk een
een arbitrage
arbitrage is
is hier
hiergeen
geensprake.
sprake.De
zulk
beraadslagende
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hetInternationale
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Arbitragewordt
wordtaanaanals persoon
persoon;; dat
dathet
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deUnie.
Unie.Om
Omdit
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bestaan
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wordt deze redenatie opgezet
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twee souvereine
souvereine staten.
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tweesouvereine
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belangen te behartigen
behartigen in een Unie.
Unie. Zij
Zij willen
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dit doen
doen
het leven
leven teteroepen.
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in deze
deze
door
eigen organen
door eigen
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organen geen
verkregen,dan
dan komt
komt er
hierin te
voorzien. Dus:
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besluiten.
Koninklijk Gezag.
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geschiedt wel
wel in
in ««naam
des Konings
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aan te
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want de
de koning
niet aan

1192

HET INDIE-BELE ID VI

pas. Deze bepaling kan op zijn hoogst psychologische betekenis hebben,
staatsrechtelijk heeft zij dit niet.
Antwoord :
De hier gegeven interpretatie van enkele bepalingen der overeenkomst
is volkomen willekeurig en ingegeven door den wens een definitieve overeenkomst op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid door voorbarige
staatsrechtelijke acribie te torpederen. De omstandigheid dat de CommissieGeneraal krachtens hare opdracht geen nieuwe rechtsorde mocht ontwerpen
dit was aan de Rijksconferentie voorbehouden doch alleen maar
voorbereiden, wordt hier aangewend om derhalve uiteraard niet uitgewerkte
algemene richtlijnen zodanig uit te leggen, dat ze inhoudsloos zouden
worden. Op z'n hoogst zou men kunnen zeggen, dat deze algemene lijnen
inderdaad ook zo uitgewerkt zouden kunnen worden, dat de Unie een
uiterst slap verband zou worden, zij het toch nooit een volkenrechtelijke
samenwerking tussen twee souvereine staten. Want elke volkenrechtelijke
samenwerking is reproduceerbaar. Dat wil zeggen, dat ze ook met elk ander
volk kan worden aangegaan. Zodra dit niet meer k an, is het volkenrechtelijk
karakter ener samenwerking vervallen. Welnu : Linggadjati is niet reproduceerbaar tussen bijv. Nederland en een ander volk, zonder dat dit andere
volk een deel zijner souvereiniteit verliest, dit toevertrouwt aan eigen
organen in een Unie, waarvan de Koning der Nederlanden het hoofd is.
Linggadjati laat echter een uiteenlopende uitwerking toe van de algemene
beginselen, welke het stelde. Het wezenlijke in Linggadjati is : Er is een
« Unie » tussen Indonesië en Nederland. Aan het hoofd van deze Unie
staat de koning der Nederlanden. Die Unie heeft eigen organen, welke
besluiten hebben te nemen over de als gemeenschappelijk aangegeven
belangen. Zouden deze organen het niet eens kunnen worden, dan moet
er een instantie komen, welke kan beslissen. De « eigen organen » nemen
hunne besluiten « in naam des konings ».
Het minimum in deze bepalingen bij de uitvoering is :
1. Dat de eigen organen besluiten kunnen nemen welke beide partners
binden, zonder dat elk hunner zich daaraan kan onttrekken. Dergelijke
besluiten zijn tussen twee volkomen souvereine en onafhankelijke landen
ondenkbaar ;
2. Dat de eigen organen die besluiten nemen « in naam des . konings ».
De betekenis hiervan kan niet worden misverstaan. Onze huidige grondwet
kent slechts tweeërlei besluiten « in naam des konings ». De eerste zijn de
vonnissen der rechtelijke macht. Die komen inderdaad tot stand « zonder
dat de koning er aan te pas komt » (wat met andere besluiten, bijv. van
Prov. Staten, Gemeenteraden enz. ook het geval is) . Maar het recht van
gratie, dat bij den Koning blijft, toont dat hij toch uiteindelijke macht
over de rechtspraak behoudt. Zelfs hier is dan ook « in naam des Konings »
geen lege formule.
De tweede zijn de besluiten van de Gouve rneurs in de overzeese gebieden,
die het algemeen bestuur uitoefenen « in naam des Konings ». En hieraan
komt de Koning wel degelijk « te pas ». Welnu : de besluiten der « eigen
organen » van de Unie liggen op het terrein der uitvoerende macht. Ze
kunnen eenvoudig niet buiten den koning om worden genomen, als ze
« in naam des Konings » moeten worden genomen. Uit de notulen blijkt
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dan ook duidelijk, dat dit zal moeten geschieden en dat de Koning ten
bewijze van zijne goedkeuring, die besluiten zal moeten ondertekenen ;
bij weigering van de ondertekening zou het besluit niet « in naam des
konings » genomen en dus niet rechtsgeldig zijn.
Waar blijft, dat de sterkte van deze Unieband grotendeels zal afhangen
van het karakter der Unie-organen. Naar mijn persoonlijke mening is een
jaarlijkse, halfjaarlijkse of drie maandelijkse bijeenkomst van de Ministers
van Nederland en van de Verenigde Staten van Indonesië, de ongeveer
slapst-denkbare uitwerking van de bepalingen van Linggadjati en voorbestemd de verwijdering der twee Unie-partners te bevorderen. Ik kan in
zulk een conferentie zelfs moeilijk een « eigen orgaan » der Unie zien.
Maar Linggadjati laat ook een gans andere uitwerking toe, tot zelfs een
Unie-parlement, waarvan Unie-Ministers, door het hoofd der Unie benoemd,
verantwoordelijk zijn.
Ad sextum : In strijd met de wet heeft de Commissie-Generaal geen
oplossing voorgesteld « binnen het Koninkrijk ». Naast de critiek op artikel 1
van de overeenkomst van Linggadjati is dit verwijt wel het « pièce de
résistance » van de bestrijding der overeenkomst door de oppositie. Het
heeft ook ontegenzeglijk den meesten schijn van recht van alle verwijten,
welke tegen de overeenkomst worden gericht. Weliswaar niet de instructie
van de Commissie-Generaal doch wel de wet op hare instelling in artikel 3
sub 2b dragen haar op besprekingen te voe ren over toekomstige staatkundige verhoudingen « binnen het Koninkrijk ». Welnu, aldus de oppositie,
de voorstellen der Commissie-Generaal beogen het tot standbrengen van
de Verenigde Staten van Indonesië buiten het Koninkrijk. De CommissieGeneraal heeft dus gehandeld in strijd met de wet.
Het gaat hier, hoe eenvoudig dit betoog ook lijkt, om een zeer ingewikkelde staatsrechtelijke aangelegenheid, welke in het korte bestek van een
tijdschriftartikel nauwelijks uitputtend kan worden behandeld. De zaak
komt op het volgende neer : Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet zegt :
« Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland,
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao. »
Het lijkt volkomen duidelijk : een voorstel, dat beoogt, Nederl ands-Indië
tot een souvereine Statenfederatie te maken, licht dit gebiedsdeel uit het
Koninkrijk ; en dat dit ook werkelijk geschiedt, blijkt ten overvloede uit
artikel 6 sub 1 van de Overeenkomst van Linggadjati, waarin wordt vastgelegd, dat na het tot stand komen dezer Statenfederatie het Koninkrijk
der Nederlanden nog slechts Nederland, Suriname en Curaçao zal omvatten
(onverkort de mogelijkheid tot nadere regeling van de verhouding tussen
Nederland, Suriname en Curacao.) Dit lijkt volkomen duidelijk maar is
het in werkelijkheid niet voor hem, die de geschiedenis van artikel i onzer
Grondwet kent. Hoe zonderling dit artikel is, moet ook den leek op staatsrechtelijk terrein wel duidelijk worden, als hij in artikel 2 van de Grondwet
leest, dat deze alleen bindende is voor het « Rijk in Europa », voor zover
niet het tegendeel daaruit blijkt. Immers : we hebben hier een terminologie
voor ons, volgens welke het Rijk in Europa, kortweg het « Rijk » genoemd
in tegenstelling met het « Koninkrijk » een deel is van het grondgebied
van het Koninkrijk.
Het Rijk deel van het Koninkrijk ! In alle andere verge lijkbare grond-
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vaagheid vastgelegd in deze lapidaire zinnen : « Dit is geen constitutie,
veeleer een beginselprogram. Het is geen juridisch, maar een politiek
document. Uit zijn karakter volgt zijn onvolledigheid en zelfs zijn vaagheid
niet als vermijdbaar gebrek, maar als noodzakelijke beperking. »
Met de onduidelijkheid van enkele artikelen is het anders gesteld. Deze
is steeds het gevolg geweest van een voorzichtig toegeven aan het streven
van de Republikeinse delegatie zulk een redactie te kiezen, dat de nationalistische gevoelens der partijen in de Republiek zo min mogelijk gekwetst
zouden worden. Als meest treffend voorbeeld hiervan kan wel het onduidelijke artikel 15 gelden. Persoonlijk had ik een volkomen duidelijken tekst
van dit artikel voorgesteld, welke begon met de vaststelling der Nederlandse
souvereiniteit en dan de nodige wettelijke maatregelen aankondigde om
geleidelijk tot den ontworpen staatsrechtelijken toestand te geraken. De
huidige re dactie v an artikel 15 zegt precies hetzelfde maar meer omsluierd
en niet zo « cru » voor Indonesische oren. Het is eenvoudig een kwestie
van begrip geweest voor de moeilijkheden, welke de andere partij zou
hebben om voor haar volgelingen de overeenkomst aannemelijk te maken,
als . werd toegestemd in formuleringen, welke de Westelijke en Nederlandse
geest anders zou gewenst hebben. Voor dit subtiele spel bij de onderhandelingen heeft vrijwel niemand in Nederl an d oog en oor en vooral hart
gehad. Er is helaas met de klompen overheen gelopen en daarmee is voor
den zozeer op prestige gestelden Oostersen geest ontzaglijk veel bedorven.
Ad Octavum. De Commissie-Generaal liet zich verleiden tot een veel
te snelle werkwijze : de overeenkomst vertoont de gevolgen daarvan.
Het antwoord op dit verwijt kan kort zijn. Het is waar, dat de Cornmissie-Generaal in een zeer snel, soms zelfs in een moordend tempo heeft
gewerkt. Zij kon wel niet anders. De Regering zelf had haar opgedragen
spoed te betrachten. Maar bovendien was de 30e November 1946 een
uiterst critieke datum in Indonesië. Op dien dag zou de laatste Engelsman
uit Indonesië vertrokken zijn. De voorschriften, welke het Engelse Opperbevel aan onze troepen had gegeven, waren van dien aard, dat in het leger
een verbeten geest bestond. Legerautoriteiten kwamen de CommissieGeneraal waarschuwen, dat het gevaar bestond voor een « zucht van
verlichting » in het leger, welke zucht wel eens aan duizenden manschappen
van de T.R.I. het leven zou kunnen kosten. Wat daarvan internationaal de
militair optreden daags na
gevolgen zouden zijn geweest voor ons land
is
het vertrek der Engelsen en na meer dan een jaar onderhandelen !
duidelijk : wij zouden in de ganse wereld als huichelaars zijn uitgekreten !
Ook daarom was het gewenst voor 30 November tot een overeenkomst te
geraken. Het vrij vlotte verloop der onderhandelingen maakte dit mogelijk.
Er is thans door anderen, na het beëindigen van den arbeid der CommissieGeneraal, een vol jaar verder onderhandeld. Is er iets meer en iets beters
be re ikt dan de C.G. in twee maanden tot stand bracht ?
Ad Nonum. De wilsovereenkomst bij de beide partijen, noodzakelijk voor
elke overeenkomst, ontbrak.
Antwoord :

Er was op 15 November 1946, toen de overeenkomst geparafeerd werd,
zonder twijfel wèl wilsovereenstemming bij de beide partijen. Toen de
voorstellen der Commissie-Gener aal de Indonesische delegatie bereikten,
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heeft de huidige Voorzitter dezer delegatie Mohamed Roem, gezegd, dat
het maar het beste was ze onmiddellijk te retourneren, daar men het over
zulke voorstellen toch nooit eens zou worden. Toen de overeenkomst in
practisch van het voorstel der Commissie-Generaal niet afwijkende vorm
werd geparafeerd en alle ondertekenaren een woord spraken, zei dezelfde
Mohamed Roem : « Ik heb oor en hart opengesteld voor de argumenten
en overwegingen der tegenpartij, en thans ben ik volkomen overtuigd van
de wenselijkheid dezer overeenkomst. » En hij heeft volgens deze woorden
gehandeld, ook toen hij hoon en smaad moest ondervinden wegens deze
houding. Soekarno zelf verklaarde, toen hij en Hatta de overeenkomst
met de Commissie-Generaal bespraken : « Ik ben bereid mij met mijn
ganse persoonlijkheid in te zetten voor het tot stand komen dezer overeenkomst. » En hij heeft dienovereenkomstig gehandeld : overal heeft hij de
overeenkomst in grote volksvergaderingen uiteengezet en verdedigd.
Was deze wilsover ee nstemming er ook nog, toen de overeenkomst op
25 Maart, dus 4 maanden later, in opdracht van de Regering door de
Commissie-Generaal en van haar kant door de Indonesische delegatie in
overeenstemming met hare Regering, ondertekend werd ? Men weet, dat
dit gebeurde, nadat van Indonesische zijde geweigerd was een eigen interpretatie te stellen naast of tegenover die, welke door de Commissie-Generaal,
de Nederlandse Regering en het Nederlandse Parlement was gegeven. Wel
echter had Sjahrir namens de Indonesische delegatie een brief geschreven,
waarin hij verklaarde de Nederlandse interpretatie te kennen doch niettemin de overeenkomst, zoals ze daar lag, te willen ondertekenen.
Dit was, zoals de feiten hebben uitgewezen en o.m. de Heren Romme en
Joekes later in de Tweede Kamer hebben erkend, toen zij zich afvroegen :
in welke positie zou Nederland zijn gekomen, als er eens geen Linggadjati
ware geweest ? een noodzakelijkheid geweest in internationaal opzicht.
Dat de wilsovereenstemming, tengevolge van de actie in de Republiek
gedurende ruim 4 maanden tussen parafering en ondertekening der overeenkomst verlopen, tenslotte schade had geleden, kan niet worden ontkend
en is ook door de feiten bevestigd, welke de Commissie-Generaal aanleiding
gaven tot hare bekende nota van 27 Mei 1947. Toch bleek er nog voldoende
wilsovereenstemming aanwezig, om op 15 Juli d.a.v. een volledig accoord
te bereiken met de vier vooraanstaande Republikeinse Ministers, die toen
de onderhandelingen met den Luitenant-Gouverneur-Generaal in aanwezigheid van de Commissie-Generaal voerden, o.w. Minister President Sjarifoeddin en de Vice-president Setyadjit. Nooit is een overeenstemming met de
Republiek zo nabij geweest als toen. Maar de geest van « Djocja » bleek
inmiddels door de actie gedurende 8 maanden van alle anti-Nederlandse
elementen in de Republiek zo gewijzigd en verkeerd, dat zelfs deze 4
Ministers met Minister-President en Vice-president incluis door Djocja
werden gedesavoueerd.
Het juiste psychologische moment op 15 November 1946 heeft ook
Nederland voorbij laten gaan. En op 16 Juli bleek alleen nog maar het
politieel ingrijpen als mogelijkheid over te blijven.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

Het Statuut van West-Duitsland, door de drie geallieerde mogendheden
en die van de Benelux-landen opgesteld, om de economische wederopbouw
van West-Europa in deelgenootschap met een herboren, democratisch
Duitsland tot stand te brengen, was meer dan een speldeprik voor de
Russische beer. Toen de geallieerden in het door hen bezet gebied de waardeloos geworden Duitse munt gingen zuiveren à raison van 10 oude Marken
tegen 1 nieuwe, was, volgens de Sovjetverklaring, verdere samenwerking
onmogelijk. Het begon met een weigering van Sokolovsky om de Russische
zender uit Brits gebied naar eigen terrein over te brengen. Onder voorwendsel van ook een valuta-herziening in te voeren, werd « tijdelijk » het
interzoniaal verkeer stop gezet. Toen de Berlijnse gemeenteraad standvastig weigerde zich naar Russische instructies te voegen en stand hield
ook tegen het communistisch kabaal, beweerde Sokolovsky, dat hij wegens
« technische storingen » de spoorlijn en ook West-Berlijn niet meer van
electrische stroom kon voorzien. Tevens kondigde hij het einde van de
bestuursraad aan en ontving van Stalin ter beloning van zijn houding de
Leninorde. Niet alleen het verkeer per spoor, maar ook dat op het watex
en langs de wegen werd afgesloten, ondanks de verzekering van de Russische generaal, dat « alles in het werk werd gesteld om de spoorweg met
het westen weer in bedrijf te stellen. » Het gevolg van deze barbaarse
maatregel was, dat door deze hongerblokaade 2 / millioen inwoners
opnieuw aan gebrek en ellende werden overgeleverd. De geallieerden hebben
gedaan wat zij konden om de Berlijnse bevolking over de luchtbrug van
Frankfort naar Berlijn van het hoogst nodige te voorzien : levensmiddelen
en steenkolen. Maar op de lange duur zullen zij deze noodvoorziening niet
in voldoende mate kunnen volhouden. De toeleg van Moskou is, de geallieerden te dwingen Berlijn te verlaten en daardoor feitelijk heel WestDuitsland, en wie weet ! heel West-Europa, aan de tyrannie der Sovjet
prijs te geven. Dit gevaar mag de we reld niet lopen. Churchill onderstreepte
deze gedachte, toen hij zei : « Wij wensen, dat de vrede bewaard bli j ve,
maar we moeten thans geleerd hebben, dat wij de veiligheid niet handhaven,
door aan dictators, hetzij Nazi of Communist, toe te geven. Zolang we nog
tijd hebben, moeten wij het de aanvaller duidelijk maken, dat we de hele
wereld tegen hem op de been zullen brengen. Ik kan niet waarborgen, dat
zelfs een flinke en resolute houding de gevaren zal afwenden, maar ik ben
er zeker van, dat zulk een houding niet alleen de beste is, maar ook de
enige kans is een derde wereldoorlog te voorkomen. »
Bevin wilde de kwestie nog niet voor de V. R. brengen, omdat hij
« geloofde, dat men geprobeerd heeft te onderzoeken hoe lang onze zenuwen
het zouden kunnen uithouden. Niets wijst er nog op, dat zij zullen kapot
gaan. » De drie bezettende mogendheden hebben enige dagen later, 9 Juli,
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zou, om het te beveiligen, naar een afgesloten gebied gevoerd worden en
vandaar naar de westelijke zone doorgezonden.
In de U. S. A. heeft de republikeinse Conventie te Philadelphia enige
dagen onder de ons vreemd aandoende, maar aldaar gebruikelijke spectaculaire vertoningen vergaderd ter verkiezing van hun candidaat voor het
presidentschap. Na twee stemmingen en vele particulie re besprekingen
waren de andere candidaten Martin, Taft en Vandenberg teruggedrongen
en kwam bij de derde stemming met algemene stemmen de gouverneur
van de staat New-York, Thomas E. Dewey, uit de bus. Nu Eisenhower
geweigerd heeft als candidaat voor de democratische partij te fungeren,
moet deze met Truman voor de dag komen. Iedereen acht zijn kans op
de overwinning uitgesloten. De democraten zelf maken zich geen illusies.
Het laat zich aanzien, dat in November Dewey door de kiesmannen als
president zal worden aangewezen. In de buitenlandse politiek, met name
voor Europa, zal zijn verkiezing geen verandering brengen.
In Frankrijk heeft de regering- Schuman haar labiel evenwicht niet
kunnen handhaven. De uiterste linkerzijde trachtte haar positie door werkstakingen, waarvan vooral die te Clermont-Ferrand een ernstig karakter
droeg, te ondermijnen. De uiterste rechterzijde, de richting de Gaulle,
keurde haar ondertekening van het Statuut van West-Duitsland af, omdat
daardoor wederom het fantoom van een sterk Duitsland aan de horizon
oprijst en Frankrijk « aan de rand van de afgrond » zal moeten leven.
En de middelpartij, waarop Schuman ook moest steunen, de socialisten,
kunnen hun anti-clericalisme niet van zich afschudden. Zij zien de « laiciteit » van het onderwijs bedreigd door het besluit, waarbij aan oudersverenigingen financiële hulp wordt verleend ter bestrijding van onkosten,
die zij moeten maken om hun kinderen bijzonder onderwijs te doen
genieten. Een nieuwe regering werd gevormd door André Marie.
De bemiddelaar Bernadotte heeft de veertiendaagse wapenstilstand
gebruikt ter ontwerping van een plan, waarbij een unie zou gesloten worden
tussen de Arabische en Joodse staten, die op economisch, financieel en
militair gebied zouden kunnen samenwerken. De ondergrondse Joodse
« Irgoen » verzette zich tegen de Joodse Raad zelf naar aanleiding van
het aanvaarden der wapenstilstand en zo kreeg men het onverkwikkelijke
schouwspel te zien, dat de Joden onderling bloedig slaags raakten. Bernadotte had gemeend, dat zijn voorstel voor beide partijen aannemelijk
zou zijn, maar het werd van weerskanten als onaanvaardbaar afgewezen.
Een verlenging van de wapenstilstand kon hij zelfs niet gedaan krijgen
en de Joods-Arabische strijd wordt voortgezet. Ook in de oplossing van
deze kwestie heeft de V. N. geen gelukkige hand gehad. Maar Bernadotte
geeft de hoop niet op : « wel is waar is er thans een dieptepunt in de
onderhandelingen, maar een regeling van het conflict is geenszins uitgesloten
en ik ben geen gebroken man. » Hij heeft Rhodos verlaten om aan de
V. N. verslag uit te brengen.
NEDERLAND

Het eindeloos geduld der Nederlandse regering ten opzichte van Indonesië wordt wel op zware proef gesteld. Zij heeft aan Djokja gevraagd,
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om het optreden van Soeripno te Praag te desavoueren, zij verlangt een
antwoord op haar informatie, of de regering van Soekarno het verdrag
van « Renville » erkent : « nur ein Narr wartet auf Antwort ». van Mook
en Hatta zijn nog steeds niet uitgepraat. De meerderheid van de commissie
van Drie komt met een « working paper », dat volgens de afspraak met
de U. N. O. onaanvaardbaar is voor Nederland. Intussen ondermijnt Palar,
die tot de V. R. is toegelaten, de positie van Nederland. Hij beweert, dat
de federale regering onwettig is, beklaagt zich over het verbod tot het
houden van een republikeins congres op door Nederland bezet gebied, en
verklaart de volksstemming op Madoera voor een grap. De Nederlanders
oefenen een blokkade uit, die het volk op Java aan het uiterste lijden
prijs geeft en de gehele wereld verhindert gebruik te maken van de Indische
productie. In plaats van de Commissie van G. D., waarvan één lid tot
« een koloniale mogendheid » behoort, moeten de V. N. één bemiddelaar
aanwijzen, zoals met Palestina gebeurd is. Als het zo doorgaat, zal Nederland Indonesië nog wurgen ! Klef f ens spreekt met klem van argumenten
deze beweringen tegen en toont aan, dat de ongerechtigheden, als aanslagen
op spoorlijnen en overvallen op Nederlandse soldaten en op trouw gebleven
kampongs op de debetzijde van de andere partij dienen geschreven te
worden. En wanneer dat alles is aanhoord, wordt de vergadering tot nader
te bepalen datum uitgesteld.
12 Kamerleden hebben zich met eigen ogen een beeld trachten te vormen
van de ware toestand in Indonesië, zonder ons land na hun terugkeer veel
wijzer te hebben gemaakt. Zelfs schijnt het, dat de zo hoog geprezen
federatie Oost-Indonesië niet zo betrouwbaar is als van haar verwacht
wordt. Deze loop van zaken is wel ontmoedigend, maar geeft geen aanleiding
om op het gegeven woord terug te komen. Nog altijd blijft de koninklijke
belofte de grondslag van de handelwijze der regering, die moet streven :
to make the best of it.
In West-Indië zijn nieuwe gouverneurs benoemd : voor Curaçao de
heer ing. L. A. Peters, voor Suriname Dr. W. Huonder.
Daags voor de verkiezingen had Nederland te bet reuren het afsterven
van de oud-minister van Arbeid, P. Aalberse. Na Talma is hij het geweest,
die, zijn voorganger nog overtreffend in sociale maatregelen, de dankbaarheid heeft verdiend van de arbeidende klasse. Zijn naam is onafscheidelijk verbonden aan de emancipatie van onze vierde stand. En wat
het katholieke deel van deze stand aan hem verplicht is, vormt een hoofdstuk op zichzelf.
De verkiezingen van 7 Juli voor de Tweede Kamer hebben geen belangrijke verschuivingen gebracht. De K. V. P. wist zich met haar 32 zetels
beter te handhaven dan menig katholiek had verwacht. Het is gebleken,
dat zij het vertrouwen van haar volgelingen, niettegenstaande de grote
moeilijkheden waaraan zij het hoofd moest bieden, niet verloren heeft. De
lijst-Welter behaalde weliswaar meer dan 60.000 stemmen, waarvan de
meesten moeten toegeschreven worden niet aan de voorkeur voor zijn
Indonesische politiek, maar aan de ontevredenheid, bij velen over de
« spreiding der armoede over geheel het volk ». De P. v. A. daalde tot
2 7 een verlies van 2 zetels toe te schrijven aan de desertie van Oud
c. s. uit haar gelederen en aan de mislukking van de « doorbraak », een
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teleurstelling voor al te idealistische katholieken. De Chr. Hist. Unie en
de partij van V. & D. behaalden ieder 8 zetels en de politieke onderhandelingen, voorafgaande aan de vorming van een ministerie zullen uitwijzen,
wie van de twee bij de tweede lezing der Gondwetsherziening op de wip
zal zitten. Dat de communisten slechts twee zetels verloren, is minder,
ook in vergelijking met. dergelijke uitslagen in het buitenland (Finland)
als verwacht was. Dat de Ant. Rev. Partij, met haar trekpaard, Gerbrandi,
de Indische opposanten sterk heeft aangetrokken, kan niet gezegd worden.
Zij behield haar oude sterkte : 13 zetels. Vermelden we nog dat, dank zij
het initiatief van minister Gielen, ook het Bijzonder Hooger Onderwijs
subsidie heeft verkregen.
K. J. D.
BELGIE

Gedurende de afgelopen maand werd een belangrijk deel van het
regeringsprogramma verwezenlijkt : de Tweede Kamer heeft, vooraleer met
verlof te gaan, behalve een aanzienlijke brok van het wetsontwerp houdende
Organisatie van de Economie, ook nog drie ontwerpen goedgekeurd die de
Sanering van de Balans enerzijds, en de Wijziging van de Organieke Wet der
Nationale Bank anderzijds behelzen. De perscampagne die tegen de vermelde
ontwerpen werd opgezet, heeft de openbare mening in beroering gebracht.
Het vooruitstrevend sociaal-economisch programma van de Christelijke
Volkspartij was in 1945 en 1946 op algemene instemming onthaald. Toen
immers hadden de linkse partijen 's Lands beleid in handen, en de Cornmunistische macht was in volle ontwikkeling. « La Grande Peur des BienPensants » smoorde elke wil tot weerstand. Sindsdien is de toestand
veranderd, en samen met de vrees verzwond ook de inschikkelijkheid van
vele patroons. Zij ergeren zich nu aan het feit dat de Volkspartij de
structurele hervormingen niet uit vrees hetgeen zij best hadden begrepen
doch wel om principiële redenen in haar programma had opgenomen,
en deze dan ook beslist wil doorvoeren.
Aan socialistische zijde
om niet te gewagen van de partij van de
vreemde
is de ontstemming niet minder groot. Het wetsontwerp, zoals
het uit de besprekingen in de Tweede Kamer te voorschijn komt, geamendeerd op grond van het wetsvoorstel dat door de Volkspartij was ingediend,
past immers niet in het raam van de orthodoxe socialistische leer. Het
vooraanstaand socialistisch kamerlid, de Heer Spinoy, heeft er trouwens
in een bitsige tussenkomst op gewezen dat zijn partij slechts schoorvoetend
het ontwerp bijtrad, waardoor de samenwerking, en niet de strijd, onder
de klassen wordt bevorderd ; het ontwerp verzekert immers aan den arbeidersstand voordelen die niet te versmaden zijn.
Indien de misnoegdheid naar aanleiding van de organisatie der economie
verklaarbaar is door de verplichting die ze aan patroons en werklieden
oplegt, de oude mens doordesemd met Liberale of Socialistische denkgewoonten, af te leggen, de hele herrie rond de Nationale Bank is veel
minder begrijpelijk.
Met het principe van de hervorming onzer emissiebank, in de zin van
een verhoging van de invloed van de Staat, hadden de meerderheidspartijen
hun instemming betuigd bij de goedkeuring van de regeringsverklaring van
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25 Maart 1947. Indien elk lid van de meerderheid dit niet uit het oog
had verloren, dan zou door sommigen onder hen de indruk niet gewekt
zijn, dat de Volkspartij het middel zocht om zich te onttrekken aan de
uitvoering van hare verbintenissen.
De punten waarover de opponenten het meest klagen zijn : ten eerste,
dat de Staat practisch alle macht in de algemene vergadering verkrijgt
ingevolge de opheffing van art. 76 der Samengeschakelde Wetten op de
Handelsvennootschappen ; ten tweede, dat de grens van de voorschotten
door de bank aan de Staat gedaan, voortaan niet meer door de wet doch
wel door een overeenkomst zal bepaald worden. Wat het eerste punt
betreft, hebben de Minister en de Verslaggever opgemerkt dat alleen die
uitzonderingsbepaling kon beletten dat de Staat, behoeder van het algemeen
belang, in bedwang zou worden gehouden door een groep financiers, die
slechts particuliere belangen en niet altijd van de eerbiedwaardigste
nastreven. Wat het tweede punt betreft, werd aangevoerd dat de wettelijke
vaststelling van de grens der voorschotten slechts een denkbeeldige waarborg biedt, sinds de goudvoorraad veel van zijn betekenis heeft verloren ;
terwijl de rol van de emissiebank die op de economische markt voornamelijk
passief was, voortaan berekend wordt op een actief ingrijpen.
Al die herrie heeft niet belet dat het Koningsprobleem steeds op den
voorgrond bleef. De jongste boodschap van Z. M. Leopold III heeft een
zeer grote indruk gemaakt, ook op de socialisten ; zoals blijkt o.m. uit
de leaders van de Heer Larock in « Le Peuple ». Terwijl de Socialisten
over 't algemeen voortgaan met te beweren dat het pleit beslecht is, en
dat de Koning moet abdiceren, stellen nochtans enkelen onder hen voor
een parlementaire commissie van onderzoek samen te stellen. Deze zou
evenwel als opdracht krijgen de noodzakelijkheid van de troonsafstand te
betogen. Dit voorstel wijst er in elk geval op, dat de Socialisten zich door
de boodschap van Z. M. de Koning in een onbehagelijke situatie verdrongen
voelen. De Liberalen hunnerzijds hebben het noodzakelijk geacht twee dagorders te publiceren zowel om de onmacht der meerderheidspartijen om
tot een oplossing te komen te onderstrepen, en in het bijzonder de Volkspartij haar zwakheid te verwijten, als ook om uit te doen komen dat zij hun
laatste woord nog niet hebben gezegd. Mag men reeds zover gaan te
beweren, dat de Liberale Partij onder wijziging van haar standpunt ertoe
bereid is een wetsvoorstel houdende inrichting van een volksraadpleging
goed te keuren, en in voorkomend geval de Volkspartij bij de uitvoering
te steunen ? Zulks valt zeer te betwijfelen. Thans heeft het er veeleer de
schijn van, dat de Liberale Partij slechts tot doel heeft vanwege de Volkspartij een onbezonnen initiatief uit te lokken dat de val van de regering
ten gevolge zou hebben en de Liberalen een kans zou bieden om, aan de
zijde van de meest biedende, opnieuw aan het bewind te komen. Welke ook
de achterdocht zij van de Volkspartij, die onmiddellijk na de publicatie
van de boodschap van Z. M. de Koning haar ongewijzigd standpunt
opnieuw heeft bevestigd, toch zal ze zowel met de Liberale als met de
Socialistische Partij moeten onderhandelen, wil ze de grondwettelijke
oplossing van de Koningskwestie bespoedigen. Het volk zou het haar
ditmaal niet vergeven, indien ze niet kraniger optrad dan tot hiertoe in
deze het geval is geweest.
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Het zou zich daarbij de sociale kwestie niet als een rad voor de ogen
laten dr aaien ; hetgeen een van de feestredenaars op het onlangs gehouden
Congres van de Volkspartij wel schijnt beproefd te hebben. Overigens
was dit Congres, dat op 19 en 20 Juni te Luik plaats had, een indrukwekkende bevestiging van de eensgezindheid der kaderleden over de twee
voornaamste punten van het programma : het sociaal-economisch streven
en het grondwettelijk standpunt van de partij. De trouw aan deze beide
programmapunten, zonder dat omwille van het een aan het ander wordt
afbreuk gedaan, is van aard vele eenzijdig georiënteerde malcontenten
terug te winnen en de stellingen van de Volkspartij te verbeteren.
A. V. S.
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Een Desideratum van protestantse Theologie-Studenten
De protestantse theologie-studen-

ten aan de verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland zijn
georganiseerd in een « Vereeniging
van studenten in de theologische faculteiten in Nederland ». Deze geeft
een tijdschrift uit, getiteld Vox theologica, dat belangrijk is als uiting
van de theologische interesse dergenen die weldra onze niet-katholieke broeders in hun godsdienstig leven
zullen leiden, vnl. als predikant. Vaak
wordt een geheel nummer gewijd
aan een bepaald theologisch onderwerp, waarover deskundigen van allerlei richtingen zich uitspreken en
meestal ook ons katholiek geloof
door een bijdrage wordt vertegenwoordigd. Zo is b.v. het nummer
van April 1948 gewijd aan theologische en exegetische vragen betreffende de wederkomst des Heren. Het
zou zeker de moeite waard zijn om
op dit « Parousie-nummer » te reflecteren, maar voor het ogenblik
wenden wij onze aandacht alleen
naar twee bladzijden « Van de re-

dactie » die aan de theologische problemen voorafgaan.
De redactie plaatst daar enige
« desiderata van de Amsterdamse
theologische studenten t.a.v. reorganisatie H.O. ». Zij handel en over
het onderricht dat de studenten die
voor een kerkelijk ambt worden opgeleid aan de theologische faculteiten genieten. Dit onderricht is nog
geheel doordrongen van een liberale
geest, die « onbevooroordeeld » wil
zijn en zich daarom vnl. concentreert
op « godsdienstwetenschap ».
Het eerste en voornaamste punt
der Amsterdamse desiderata nu betreft de « principiële grondslag der
theologische faculteit » en wil deze
indifferentistische instelling door een
echt theologische houding, een geloofshouding zouden we mogen zeggen, vervangen. « In de structuur der
faculteit moet dienovereenkomstig
een verschuiving aangebracht worden van de godsdienstwetenschappelijke vakken naar de voor het heden
centrale theologische vakken (Bij-

KRONIEK
belse vakken, dogmatiek enz.) ».
Wij zouden hierbij allereerst willen aantekenen dat dergelijke strevingen bij onze protestantse broeders
voor de katholiek een reden tot waarachtige vreugde moeten zijn. Het
streven naar een gelovige opleiding
van toekomstige predikanten, evenals dat der Nederlandse Hervormde
Kerk om zich te bezinnen op en te
reorganiseren volgens haar karakter
van Christus-belijdende gemeenschap,
is voor ons niet denkbaar zonder een
werking van den Heiligen Geest, die
duizend wegen heeft om de zielen tot
de waarheid te geleiden. Alwat den
protest an t waarlijk meer christelijk
maakt en awat onszelf in christelijk inzicht en christelijke houding
doet toenemen is een voorbereiding
op de verhoring van Jesus' bede :
« Dat allen één zijn ».
In de volgende punten der genoemde desiderata worden de conclusies getrokken uit deze « principiële grondslag ». De docenten moeten worden benoemd deels door,
deels in overleg met « de belanghebbende Kerken ». De verschillende
examens krijgen eer kerkelijke dan
wijsgerige en godsdienstwetenschappelijke vakken tot inhoud. Zo wordt
bijv. geconstateerd, dat « het vak
wijsbegeerte van de godsdienst...
thans geen zin en bestaansrecht
meer heeft ». In plaats van een wijsgerige beoordeling van de godsdienst
wil men veeleer van uit de godsdienst
over de wijsbegeerte een oordeel uitspreken. « Het vak wijsbegeerte van
de godsdienst... worde vervangen
door een examenvak, waarvoor wij
nog geen naam gevonden hebben,
behandelende de theologische aspecten van de voor het heden centrale
philosophieën. » In plaats van deze
godsdienstphilosophie dus een theologie van de philosophieën.
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Wij vermelden dit punt niet alleen om ons erover te verheugen,
maar ook omdat dit plan ook voor
ons navolgenswaard is. Ook aan
onze katholieke universiteit in Nijmegen zou een vak als hier beschreven werd de theologische faculteit
niet ontsieren. Wij willen hiermee
niet zeggen dat niet in andere punten eerder moet worden voorzien.
Een afzonderlijke leerstoel over protestantse theologie lijkt ons b.v. nog
dringender gewenst. Wij juichen ook
de aangekondigde oprichting van een
missiologische faculteit toe, en zullen straks ook verklaren dat het
door ons bedoelde theologische vak
mede tot haar gebied behoort. Maar
na dit alles lijkt ons een theologische beschouwing van de wijsgerige
stelsels en stromingen mogelijk en
nuttig.
Zij lijkt ons mogelijk. Dat de wijsbegeerte zich afspeelt in het natuurlijk denken van de mens is hiertegen geen bezwaar. De theologie
beschouwt den gehelen mens en
spreekt ook over zijn natuur. Zij
volgt daarin zelfs het kerkelijke
leergezag, dat op het Vaticaans Concilie zich uitgesproken heeft over de
mogelijkheid van een natuurlijke
godskennis en tegelijk over de moeilijkheden aan de ontplooiing daaraan verbon den, dat verder in de veroordeling van resp. Pelagianisme en
Jansenisme de onmacht en het vermogen der natuur heeft afgebakend
De Kerk spreekt daarbij over onze
concrete, bestaande mensennatuur,
die van de gevallen en verloste
mens, en niets belet de theologie om
nog verder in deze concrete beoordeling door te dringen door ons menselijk denken te beschouwen in zijn
historische confrontatie met het
christendom. Moeten wij bijv. in het
marxisme alleen zijn visie op den
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Tweeërlei Richting
Het is een veel geconstateerd feit,
dat zich in geloofsvertolking en geloofsbeleving een verandering aan het
voltrekken is van diepgaande invloed.
Een groter aandacht dan vroeger
voor de oerbronnen van het christelijk leven : H. Schrift, Kerkvaders
en Liturgie, een teruggaan naar de
centrale waarheden der Paulinische
brieven (denk b.v. aan de grote belangstelling voor de Kerk als Christus' Lichaam) een verlangen naar geloofsinzicht meer dan naar louter moraliseren zijn enkele karakteristieken van deze opleving die zich voordoet in de theologie en vandaar uitstraalt naar catechese, prediking,
ascetisch-onderricht en andere gebieden die met haar verbonden zijn.
Interessant is het te zien, hoe deze
verandering zich in concreto voltrekt.
Twee recente uitgaven (1) stellen ons
in de gelegenheid dit te doen voor de
belangrijke factor van het geestelijk
leven, die de meditatie is. Prof. Dr
W. GROSSOUW deed dit jaar bij het
Spectrum een meditatie-boek verschijnen, dat hij K Innerlijk Leven »
titelde. Zijn korte m aar mooie
werkjes over Sint Jan en Sint Paulus
deden het beste voor dit boek vermoeden, en inderdaad, wanneer men
het als dagelijks handboek voor de
overweging neemt, blijkt de rustige
meditatie nog heerlijker schatten te
ontdekken dan een eerste inzicht veronderstelde. De alpenlucht van het
Evangelie speelt door deze bladzijden, de Kerkvaders keren er geregeld terug, de stof is aangepast aan
de liturgie van de dag, Paulus' leer
doortrekt iedere meditatie, die
meestal aandringt op een practisch

besluit, dat vanzelf uit de overweging oprijst.
Een tweede meditatieboek : Nic.
AVANCINUS S.J. : Het leven en de
leer van Onze Heer Jezus Christus,,
door W. van Bommel vertaald, verscheen onlangs bij Malmberg, Den
Bosch. Een klassiek werkje, dat zijn
degelijkheid reeds bewezen heeft
door de talrijke vertalingen in bijna
alle Europese talen, tot op de dag
van heden toe. Ook hier vinden we
een nauw contact met de H. Schrift.
Het boek volgt de Evangeliën grotendeels. Het geeft, zoals de inleider terecht zegt : ( de gezonde mannelijke
ascese, die zich richt naar de H.
Schrift en de leer der Kerk, voortdurend aandringt op zelfverloochening, onthechting en nederigheid als
practische uiting der liefde jegens
God en de evenmens. Deze degelijkheid en onverstoorbare werkelijkheidszin zijn oorzaak, dat zovelen,
juist onder theologische en ascetisch
geschoolden, telkens weer met voldoening tot hun Avancinus terugkeren (pag. VIII) . Het was dan ook
zeker de moeite waard dit boek opnieuw te vertalen. Of deze vertaling
echter evenveel succes zal hebben als
de andere (H. J. de Newport 1694,
en Gevaert 1848) valt moeilijk te
beoordelen. Want hoe talrijk de
Evangelieteksten ook zijn, in de uitwerking missen we iets wat het boek
van Prof. Grossouw zo aantrekkelijk maakt : het dogmatisch inzicht
in deze teksten. Iedere zin bij Avancinus schijnt neergezet om er een
practische conclusie uit te trekken.
De meeste meditaties sturen op minstens drie van die voornemens aan,

1. Prof. Dr W. GROSSOUW : Innerlijk Leven. Spectrum, Utrecht- Brussel, 822 pp., f. 15.-Nic AVANCIUS S.J. : Het leven en de leer van Onze Heer Jezus Christus volgens de vier
Evangeliën. Vertaling W. van Bommel, Malmberg, 's Hertogenbosch, 832 pp. f. 6,30 ; 8, 20.

1208
1208

KRONIEK

door de te
te korte
korte uitwerking
uitwerking vaak
vaak
die door
In de
de lucht
lucht hangen
hangen en
en soms
soms nogal
nogal
in
Sluit bij
bijGrossouw
Grossouw
« gewild»
gewild » zijn.
zijn. Sluit
meditatie zoveel
zoveel mogelijk
mogelijk aan
aan bij
bij
de meditatie
van de
de dag,
dag, bij
bij Avancinus
Avancinus
de liturgie van
die binding
binding --- althans
althans na
na de
de PinkPinkis die
steren -- losgelaten.
losgelaten. Het
HetEvangelie
Evangelie
steren
van de
de Goede
Goede Herder
Herder b.v.
b.V. dat
dat de
de
van
Kerk op de
de tweede
tweede Zondag
Zondag na
na Pasen
Pasen
Kerk
geeft, vinden
vinden wij
wij bij
bij Avancinus
Avancinus op
op
geeft,
Dinsdag van
van de
de21e
21e ZonZonMaandag en Dinsdag
dag na
na Pasen.
Pasen.
dag
En nu we
we het
het toch
toch over
over dit
ditEvanEvangeli~ hekren,
heben, kan
om bij
bij
gelie
kan het
het goed zijn om
van specimen
specimen de
deuitwerking
uitwerking
wijze van
wijze
van beide
beide meditatieboeken
meditatieboeken naast elelvan
kaar te
te zetten.
zetten. Zij
Zij illustreren
illustreren goed
goed
kaar
beider karakter
karakter ::
beider
JezUil isisdedegoede
goede
_Avancinus:
Avancinus : Jams
herder.
I. Ik
Ik ben
ben de
degoede
goedeherder
herder
herder. I.
10. 11)
11)..
(Jo. 10.
Wie tot
tot de
dekudde
kudde van
vanChristus
Christus
Wie
behoort, heeft
drie vijanden
vijanden :: de
behoort,
heeft drie
wolf, de roofzuchtige
roofzuchtige duivel
duivel;; de huurhuurZing, de
debedriegelijke
bedriegelijke wereld
wereld en
en de
ling,
die!.,
verborgen eigenliefde.
eigenliefde. Wat
Wat
dief,, de
de verborgen
een
strijd voeren
voeren zij
zij tegen
tegen u.
u. Maar
Maar
een strijd
ge hebt
hebt een
een goede
goede Herder,
Herder, die
die u
u bebeschermt
Jezus. Hij
Hij verjaagt
verjaagt uw
uw
schermt :: Jezus.
vijanden
om uu gelegenheid
gelegenheid te
te
vijanden niet,
niet, om
geven
te overwinnen,
overwinnen, zodat
zodat Hij uu
geven ze te
de
zegekroon kan
kan reiken.
reiken. Hij strijdt
strijdt
de zegekroon
vóór
Als ge
ge de
denederlaag
nederlaag
vóór u
u en met u. Als
lijdt,
dit niet
niet te
te wijten
wijten aan
aan, de
de
lijdt, IS
is dit
kracht van de
de overwinnaar,
overwinnaar, maar aan
aan
de
zwakheid van uw
uw deugd.
deugd. Maar
Maar de
de
de zwakheid
Herder wil
ook dat
dat Zijn
Zijn schaschagoede Herder
wil ook
pen
zijn. Zijt
Zijt gij
gijzachtmoedig,
zachtmoedig,
pen goed zijn.
rustig'?
geduldig
geduldig en
en rustig
?
U.
ken de
de mijnen...
mijnen... En Ik geef
geef
II. Ik ken
Mijn
schapen (Jo,
(Jo, 10.
10.
Mijn leven
leven voor
voor de
de schapen
14-15).
14-15) .
Dit
zUn twee
twee kenmerken
kenmerken van
van de
de
Dit zijn
Herder :: vooreerst,
vooreerst, hij
hij kent
kent
goede
goede Herder
Zijn
troost voor
voor
Zijn SChaapjes.
schaapjes. Welk
Welk een troost
mij,
ook in
in de
degrootste
grootstemoeilijkhemoeilijkhemij, ook
den,
maar waarachtig
waarachtig geloof
geloof :
den, als
als ik maar
Mijn
Hij, die
die alles
alles
Mijn herder
herder kent
kent mij
mij !! Hij,

kent mij
mij;; Hij
Hij doet
doet met
met mij,
mij,
kent, kent
kent,
zoals
zoals Hij
Hij weet
weet dat
datgebeuren
gebeuren moet,
moet,
met alle
alle wijsheid
wijsheid en
envoorzichtigheid
voorzichtigheid
die nodig is.
Is. Daarom
Daarom vertrouw
vertrouw ik
ik mij
mij
ook toe
toe aan
aanZijn
Zijnvoorzienigheid.
voorzienigheid. VerVervolgens
volgens de
de goede
goede Herder
Herder geeft
geeft Zijn
Zijn
leven voor
voor Zijn
Zijn schapen
schapen :: overweeg,
overweeg,
wie Zijn
Zijn leven
leven voor
voor uu heeft
heeft gegeven
gegeven
en
en begrijp
begrijp de
de innigheid
innigheid van
van Zijn
Zijn
liefde ;; en als ge
ge geen
geen steen
steen zijt,
zijt, zult
zult
liefde
ge Hem
Hem wederliefde
wederliefde schenken.
schenken.
III.
En ze
zezullen
zullen luisteren
luisteren naar
naar
UI. En
Mijn stem
stem en
en volgen
volgen (Jo.
(Jo. 10,16)
10,16)
Mijn
(pag. 606-7)
606-7) enz.
enz.
(pag.
goed,e Herder.
Herder.
Grossouw
Grossouw :: De goede
« Ik
ik ben
ben de
de goede
goede Herder
Herder;; Ik
Ik ben
ben
de
de weg, de
de waarheid
waarheid en het
het leven.
leven. Ik
Ik
ben
ben de goede Herder
Herder en Ik ken
ken mijn
mijn
schapen
en de
schapen en
de mijnen
mijnen kennen
kennen Mij,
Mij,
alleluja
alleluja»» (antifoon
(antifoon van
van benedictus
benedictus
en
en iste
lstevespers,
vespers, vgl.
vgl.het
hetevangelie)
evangelie)..
Men
het wederom
wederom zeer
zeer schone
schone
Men kan in het
en klassieke
en
klassieke misformulier
misformulier drie
drie bebeheersende
heersende gedachten
gedachten onderscheiden.
onderscheiden.
1.
De goede
goede Herder
Herder is de
de Heiland:
1. De
Heiland:
Hij is
Hij
is degene
degene die
die leven
leven en
en heil
heil
schenkt
zijn schapen,
schapen, in
in overoverschenkt aan
aan zijn
vloed. Dit
Dit is ook
an
vloed.
'ook de
de hoofdidee
hoofdidee vvan
het evangelie op zich genomen, vanhetvangliopzcme,van
datgene wat
wat wij
datgene
wij de
de gelijkenis
gelijkenis van
van
den goeden Herder plegen te
te noemen.
noemen.
Christendom betekent
betekent allereerst
Christendom
allereerst ::
Christus, redding
redding van
van de
de dood
dood
heil in Christus,
en volheid
van leven;
en
volheid van
leven; en de
de Kerk
Kerk
bevat en
bevat
en schenkt
schenkt dit
ditChristus-heil
Christus-heil
in haar
Dat dit
in
haar mysterieviering.
mysterieviering. Dat
dit de
de
zin is van
eerste en voornaamste
voornaamste zin
van het
het
geliefde Goede-Herder-beeld,
geliefde
Goede-Herder-beeld, blijkt
blijkt
onder andere
andere zeer
zeer duidelijk
uit de
onder
duidelijk uit
de
boven
waar imimboven aangehaalde antifoon waar
mers
de uitspraak
uitspraak :: ««Ik
ben de
de
mers op
op de
Ik ben
goede Herder
Herder»,»,de
de in
in de
de Mis
goede
Mis en
en de
de
an het
rest
van
het Officie
Officie niet
nietvoorkomenvoorkomenrest v
de'woorden
ben de
de Weg,
Weg,
de woorden volgen:
volgen : ««Ik
Ik ben
de Waarheid
en het
» (Joh.
de
Waarheid en
het Leven
Leven»
(Joh.
daarmee op één
één lijn
lijn staande,
staande,
13,6)
13,6) als daarmee
als uitdrukking
als
uitdrukking van
van dezelfde
dezelfde waar
waar
heid :: in
is het
heid
in Christus
Christus is
het heil.
heil. Dit
Dit
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heil is goddelijk heil en dit leven
« eeuwig leven » uit zijn aard onvergankelijk en uit de aard van ons
bestaan in deze wereld nog in Christus verborgen leven. Het uit zich in
vele daden, maar de kern is onzichtbaar, ook voor ons die geloven. Het
geloof immers staat tegenover het
zien en wij kennen slechts in beelden en afschaduwingen, in sacramentele zinnebeelden, werkdadige
symbolen van ons heil aan de Kerk
toevertrouwd.
2. Jezus is de Heiland door zijn
dood en verheerlijking. Beide horen
tezamen als het grote mysterie dat
ons heil bewerkte. « De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen » — en dààrom bezitten zij het
leven in overvloed. Want de Gestorvene is verrezen en deelt ons zijn
Geest mede. Daarom ook blijft de
Kerk midden in de paastijd de dood
des Heren gedenken (zoals elke Mis
daarvan herdenking en tegenwoordigstelling is) : « Christus heeft in
zijn lichaam onze zonden op het
kruishout gedragen opdat wij aan de
zonde gestorven voor de gerechtig-
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held zouden leven ; door zijn striemen zijn wij genezen » (epistel). enz.
3. Hoe worden de christenen dit
heil deelachtig ? Door het geloof in
Jezus. (pag. 334-335) enz.
Dit zijn slechts voorbeelden , willekeurig genomen. Ze geven weer,
waarom voor onze tijd « Innerlijk
Leven » van Prof. Grossouw zo aantrekkelijk is, maar ook laten ze
enigszins zien wat Avancinus vóór
heeft : de meer systematische vorm
van mediteren, waardoor het beginnenden gemakkelijker leert overwegen. Eigenlijk is dit ook het enige
bezwaar, dat we tegen « Innerlijk
Leven » kunnen hebben : dat het
n.l. als meditatieboek zeer veel veronderstelt en in de « kunst » van mediteren de leken op dit gebied niet
voldoende wegwijs maakt. Want
waar blijft, dat mediteren ook een
« oefening » is, die geleerd dient te
worden en menselijke inspanning
vraagt, zij het ook dat die inspanning door genade wordt geinspireerd
en als voornaamste Leermeester de
H. Geest heeft.
Jac. de Rooy S.J.

Gods Geuzen
Jan de Hartog heeft enige rumor
in casa veroorzaakt door zijn wonderlijke roman « Gods Geuzen ».
Sommigen liepen heet voor het boek
en prezen het als de grote roman
na den oorlog, anderen haalden hun
schouders op als voor een eendagsverschijnsel. Ook werd het werk als
onzedelijk afgemaakt.
Er is nu een tweede deel van de
trilogie verschenen, dat de grote
lijnen van het eerste vrij getrouw
doortrekt. Men zal het derde deel
moeten afwachten om een definitief
oordeel te kunnen vormen. Jan de

Hartog, die vooral door « Hollands
Glorie » reeds bekend was, staat
vrijwel buiten de litteraire scholen
en kringen, en bekommert zich weinig om wat er in die kringen over
nem gezegd en geschreven wordt.
Als schrijver is hij een ware wildeman, een hyperbolist, die zich noch
in zijn stof, noch in zijn figuren,
noch in zijn schrijfkunst met de gewone, het gematigde, het gemesureerde tevreden stelt. Hij zou goed
doen met zich een jaarlang met
Plato, Sophocles en Thucydides op te
sluiten en niets anders dan hun wer-

* Jan de Hartog, Gods Geuzen, Deel II, 380 pp., Elsevier, Amsterdam, 1948.
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ken te lezen om zo enig gevoel voor
maat en menure, voor de schoonheid der beperking en der juiste verhouding te verwerven. Bij hem is
alles, alles buiten proportie en onwaarschijnlijk, de mensen, de lotgevallen, de reacties, de verschijnselen, alles is hyperbolisch. De lectuur van Gods Geuzen wekt koude
rillingen en griezelingen, spanningen
en verrassingen en daarom zal het
boek nog wel een tijdlang de markt
beheersen. Wil de Hartog echter niet
enkel voor de generatie, voor het
ogenblik, maar ook voor de komende generaties schrijven, dan moet
hij zijn wilde schrijfdrift remmen,
zijn smaak classificeren, zijn fantazie besnoeien en heel zijn werk
verfijnen en verdiepen.
Ook in het erotische is de Hartog
een wildeman die maar neerschrijft
wat hem in den zin komt, taferelen
zo grof en stuitend en smakeloos dat
een kozak erbij blozen zou. De strekking van het boek is zeer zedelijk,
zelfs sterk religieus. De zonde is
er zonde en de drang der ziel naar
God is er onlesbaar. Maar de Hartog
schrijft ook over heilige en intieme
dingen zo cavalaresk of hij louter
oud-huzaren tot zijn lezers rekende.
Zijn menskundigheid, zijn kennis
van het menselijk hart reikt niet ver
en zo ontstaat er een aanmerkelijke

disproportie tussen de schokkende
dingen die er gebeuren en de gebrekkig uitgebeelde figuren die dit opvangen.
De Hartog bezit ongetwijfeld een
grote fantazie, een groot schrijftalent en wanneer hij ertoe komen kon
in alles de juiste maat en verhouding te vinden en zijn mensenverbeeldingen te verinnigen en te verfijnen, dan zou hij ook voor de toekomst kunnen schrijven. Nu specu.
leert hij op grove effecten en zulke
auteurs kunnen een tijd lang verblinden en de markt veroveren, maar
zij raken spoedig uit de vaart. Een
niet graag toegegeven, maar zeer effectieve factor voor het succes van
dergelijke boeken is de onverbloemde schildering van sexualiteiten. Een
der ideale figuren uit het boek is
Willem Waterreus, de heilsoldaat en
commandant ener leproserie op Java.
Het zou interessant zijn te zien met
welk een huiver van afkeer deze
Willem zijn eigen geschiedenis in dit
boek zou lezen.
Moge de Hartog nog eens tot het
inzicht komen dat kracht iets anders is dan krachtpatserij, dat maaten verhoudingsgevoel geen verburgerlijking betekent en dat eerbied
voor God zich ook te uiten heeft in
eerbied voor den lezer.

J. v. H.

In Memoriam Maria Elisa Belpaire
Op 9 Juni overleed te Antwerpen
de meer dan vijf-en-negentigjarige
Juffrouw Belpaire. Sinds tientallen
van jaren hoogvereerd, was zij ons
steeds dierbaarder geworden ; sedert
de laatste viering, in het begin van
dit jaar, leek ze bijna onmisbaar.
Zoveel pijnlijker nu het verlies.
Als allerlaatste schakel verbond ze

de romantische Vlaamse beweging
met de moderne zakelijkheid. Haar
eerste herinneringen gingen tot voor
1870 terug : toen Conscience, Van
Beers, De Laet nog leefden ; toen
Wappers, Gallait, Wiertz nog vereerd
werden ; toen het elfjarig meisje als
ontvlamde voor den nog niet uitgegroeiden Peter Benoit. Haar eerste
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vruchtbare periode
periode loopt
loopt door
vruchtbare
door tot
tot
aan den
aan
den eersten
eersten wereldoorlog
wereldoorlog:: met
met
boeken als Wonderla.nd,
boeken
Kunst- en
en
Wonderland, Kunstlevensbeelden,, Christen
Christen ideaal,
ZevensbeeZàen.,
ideaal, ConConstance Teichman
; met
Teichman;
den kring
kring
stance
met den
« Eigen leven »,
», het vernieuwde
«Eigen
vernieuwde tijdtijdschrift ««Dietsche
Dietsche Warande
en Belschrift
Warande en
Belfort
het « «Belpaire-inst,ituut
de
fort »,
», het
Belpaire-instituut »,
», de
«Sinte-Lutgardisschool
hoog« Sinte-Lutgardisschool ».
». Haar hoogtepunt bereikte
tepunt
bereikte ze wellicht
wellicht tijdens
tijdens
c:c de
wondere jaren
jaren:.;
zij,
de vier wondere
» ; toen zij,
in De
anne gevestigd,
in
De P
Panne
gevestigd, de
de moeder
moeder
werd v
an onze
werd
van
onze IJzerjongens.
IJzerjongens. En was
het daarna
daarna een
een levensherfst
levensherfst ?? Vanaf
Vanaf
de ««Katholieke
Katholieke Vlaamsche
de
Vlaamsche HoogeHoogeschool
aan
school voor
voor vrouwen»
vrouwen » (1919)
(1919) tot aan
het Doctoraat
Doctoraat Honoris
Honoris causa
causa aan
aan de
de
Leuvense Universiteit
Universiteit (1937)
Leuvense
(1937) ;; vanaf
vanaf
Beethoven ,tot
tot aan
Beethoven
aan Gestalten
in 't't
Gestalten in
verleden : altijd
verleden:
leek ze
ze even
even jong,
jong,
altijd leek
mild en
mild
en begrijpend,
begrijpend, vreedzaam
vreedzaam en
en
machtig. Zij
Zij was
was de
machtig.
de onze,
onze, maar
maar niet
niet
besloten binnen
binnen Vlaamse
Vlaamse beperktheid
beperktheid
of Belgische
Belgische grenzen
grenzen;; zij
zij was
was oud,
oud,
maar had
had de
de tijd wel
maar
wel vat
vat op
op haar
haar ??
Haar geest
geest hoorde
hoorde bij
bij onze
onze verhevenverhevenste aspiraties
aspiraties en
en sereenste
sereenste stichtinstichtingen : een
gen:
een zachte
zachte bezieling,
bezieling, een
een
verruimende
verheffing, een
een stille
verruimende verheffing,
stille
aanwezigheid. Met haar
aanwezigheid.
haar zegende
zegende God
God
Antwerpen, Vlaanderen,
Antwerpen,
Vlaanderen, België
België;; ininis die
diezegen
zegenverzwonden
verzwonden en
en
eens
eens is
voelen we ons
voelen
ons meer
meer alleen.
alleen.
Het
Het is
is moeilijk
moeilijk haar
haar eigen
eigen wezen
wezen
te achterhalen.
an
achterhalen. Het
Het kenmerk
kenmerk vvan
deze Antwerpse die over het land-dezAntwrpsiovhelandleven schreef
wijze vrouw
leven
schreef;; van
van de
de ««wijze
vrouw
van Vlaanderen
Vlaanderen:.» die
die vertrouwelijk
vertrouwelijk
Mamieke
werd genoemd
van de
Mamieke werd
genoemd; ; van
de
aristokratische
aristokratische die steeds
steeds in
in weldoen
weldoen
naar de
de allerarmsten
allerarmsten stond
stond gekeerd
gekeerd!!
Het
Het eigen
eigen wezen
wezen van
van de
de FransFranssprekende
door opvoeding
sprekende door
opvoeding en huishuis,
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kring,
het Vlaamse
Vlaamse volk
volk
kring, doch
doch aan
aan het
zo
verknocht;; van
van de
de allervroomst
allervroomst
zo verknocht
en
allereenvoudigst gelovige,
gelovige, die
die zo
en allereenvoudigst
ruim
begrijpend met
velen kon
kon
ruim en
en begrijpend
met velen
omgaan!
verkeerde in
in een
omgaan ! Zij
Zij verkeerde
wereld
kunstenaars, en
was
wereld van
van kunstenaars,
en zij was
realistisch;
voor
realistisch ; Vlaanderen
Vlaanderen lag
lag voor
haar
België en
en België
België in
inEuropa
Europa::
haar in België
harmonieerde en
niets werd
werd
àlles
alles harmonieerde
en niets
verloochend.
den romantischen
romantischen
verloochend. Van
Van den
tijd
ging zij
zij naar
naarden
denrealistischen
realistischen
tijd ging
over:
geheel zichzelf
zichzelf en
en gegeover : telkens
telkens geheel
leek zij
zij geen
geen ververheel actueel,
als leek
heel
actueel, als
andering
behoeven. Een
Een sereen
sereen
andering te
te behoeven.
bestaan
veel stormen
stormen;; een
een rechte
rechte
bestaan in veel
weg
terwijl de
detijden
tijdenkenterden
kenterden;
weg terwijl
;
altijd
toch een
een liefde,
liefde, die
die kloven
kloven
altijd toch
dempte en
en afst
dempte
afstanden
overwon... Het
an den overwon...
is moeilijk
moeilijk haar
haar' eigenste
eigenste wezen
wezen te
te
achterhalen:
naar en
en
achterhalen : men
men grijpt
grijpt er
er naar
het
glipt weg.
weg. Speels,
Speels, glad
glad en
en subsubhet glipt
tiel,
houdt geen
geen systeem
systeem het
het gevangevantiel, houdt
gen.
haar schoonste
schoonste leven
leven leidde
leidde
Doch
Doch haar
ze
van 1890
1890 tot
tot 1918,
1918, toen
toen het
het
ze van
Vlaams
katholicisme op
op heldhaftigheldhaftigVlaams katholicisme
heid
bestond en
en offer.
offer.Harmonisch
Harmonisch
heid bestond
was
in dien
dien geest
geest opop- en
en uitgeuitgewas ze in
groeid;
bezielde haar altijd.
altijd. En,
En,
groeid ; hij
hij bezielde
binnen het
kader van
van familie,
familie, stand
stand
binnen
het kader
en
stad, tijd
tijd en
en geloof,
geloof, was
was zij
zij
en stad,
vrouw met het
het grote
grote
vooral de
edele vrouw
vooral
de edele
hart, menselijk
menselijk wijs
wijs en
en meewarig
meewarig
hart,
goed, naar de
de eenvoudige
eenvoudige heldhaftigheldhaftiggoed,
heid steeds
steeds gedrongen.
gedrongen. Een
Een hoge
hoge
heid
morele waarde
waarde doortintelt
doortintelt en
en doordoormorele
haar voorname
voorname verschijning
verschijning;;
glanst haar
legt er
eriets
ietstijdloos
tijdloosen
enonverderonverderze legt
felijks
in;; men
men kon
kon dedebetreurde
betreurde
felijks in
overledene slechts
benaderen en
en
overledene
slechts benaderen
bejegenen met
met eerbied
eerbied en
en vertrouvertroubejegenen
wen, beide
beide volkomen.
volkomen.
wen,
E.J.
E.
J.

Gezelle-Thijmvereniging
Gezelle-Thijmvereniging
Gezelle-Thijmvereniging :: het
het genootgenootOp
Zaterdag en
en Zondag
Zondag33en
en44Juli,
Juli, Gezelle-Thijmvereniging
Op Zaterdag
schap dat,
dat, voorgezeten
voorgezeten door
door MonMonvergaderde
te 's
vergaderde te
's Hertogenbosch
Hertogenbosch de
de schap
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seigneur Prof. Dr
Dr K.
K. Bellon
Bellon en
en onder
onder
ondervoorzitterschap van
van Prof.
Prof.
het ondervoorzitterschap
van Breda
Breda O.
O. F. M.,
M., de
de kathokathoDr H. van
lieke cultuurverenigingen
cultuurverenigingen van
van Noord
Noord
en Zuid
en
Zuid wil
wildoen
doensamenwerken.
samenwerken.
den Voorzitter
Voorzitter en
en den
den OnderOnderNaast den
voorzitter, traden
traden vooral
vooral Bernard
Bernard
voorzitter,
Verhoeven en
Dr Gerard
Gerard Brom
Brom
Verhoeven
en Prof. Dr
op
den voorgrond
voorgrond: : de
ene, die
die van
van
op den
de ene,
de
ruim-Nederlandse katholieke
katholieke culculde ruim-Nederlandse
tuurverspreiding ZIJn
levenswerk
tuurverspreiding
zijn levenswerk
heeft gemaakt
gemaakt;; de
de tweede,
tweede, wiens
wiens
heeft
magistrale rede
rede op
op de
deslotvergadeslotvergademagistrale
ring, het samengroeien
samengroeien van
van Noord
Noord en
en
ring,
Zuid
als geleidelijk
geleidelijk en
en spontaan
spontaan
Zuid als
voorstelde, een levenseis en
en een
een grengrenvoorstelde,
zeloze verrijking.
verrijking.
Maar bij
deelnemers drong
drong het
het
Maar
bij alle deelnemers
zich
op, hoezeer
hoezeer de
de bevolking
bevolking van
van
zich op,
beide landen,
landen, zonder
zonder te
te versmelten,
versmelten,
beide
onderling
en moet
moetharmoniëren.
harmoniëren.
onderling kan
kan en
Aan de
de Vlaamse
Vlaamse onstuimigheid
onstuimigheid gegeAan
koppeld,
de Hollandse
Hollandse bezabezakoppeld, wordt
wordt de
digdheid
creatief;; van
van het
het
digdheid vitaal
vitaal en
en creatief

degelijke
Noorden leert
het wilde
wilde
degelijke Noorden
leert het
structuur. En
En
Zuiden
Zuiden organisering
organisering en structuur.
de
oude Vlaamse
Vlaamse beweging,
beweging, een
een met
met
de oude
het streven
streven der
der Nederlandse
Nederlandse kathokathohet
lieken,
wordt ineens
ineens zichzelf
zichzelf weer
weer;
lieken, wordt
;
terwijl het
het Nederlandse
Nederlandse katholicisme,
katholicisme,
naar eeuwenoude
eeuwenoude traditie
het
naar
traditie met
met het
Vlaamse verbonden,
verbonden, zich veel
veel soepelsoepelruimer en
en machtiger
machtiger kan
kan voorvoorer,
er, ruimer
doen.
Ruimer... Dank
Dank zij
zijMonseigneur
Monseigneur
Ruimer...
Bellon
ook over
over de
de
Bellon vooral,
vooral, keek
keek men ook
grenzen.
in den
den
grenzen. Men
Men besefte
besefte dat,
dat, in
hedendaagsen wereldstrijd
wereldstrijd tussen
tussen
hedendaagsen
christendom
en ongodsdienstigheid,
ongodsdienstigheid,
christendom en
de christelijke lage landen cultuur-dechristljkagncurscheppend
en,
scheppend dienen
dienen te
te arbeiden,
arbeiden,--- en,
al
zal het
hetsamengroeien
samengroeien geleidelijk
geleidelijk
al zal
moeten
geschieden, hier
de ware
ware
moeten geschieden,
hier ligt de
vernieuwing,
maar innig,
innig, langlangvernieuwing, stil
stil maar
zaam
maar onweerstaanbaar,
onweerstaanbaar, met
met
zaam maar
een hunkeren
hunkeren en een
een blijdschap,
blijdschap, van
van
en werkelijkheid.
werkelijkheid.
ideaal en
E.
J.
E. J.

De Vakbeweging
Vakbeweging in
de Sovjet-Zone
Sovjet-Zone van
van Duitsland
Duitsland
in de
Als een
een der
dereerste
eerstemaatregelen,
maatregelen,
Als
die
door de
de sovjet-autoriteiten
sovjet-autoriteiten in
in
die door
Oost-Duitsland
werden genomen,
genomen,
Oost-Duitsland werden
gold
het herstel
herstel der
der Duitse
Duitse vakbevakbegold het
weging. Tesamen
Tesamen met het
het rode
rode leger
leger
weging.
waren
uit Moskou
Moskou vakbewegingsvakbewegingswaren uit
specialisten
van Duitse
Duitse nationaliteit
nationaliteit
specialisten van
meegekomen, die
onmiddellijk na
na
meegekomen,
die onmiddellijk
hun aankomst
instigatie
hun
aankomst in Berlijn op instigatie
van
maarschalk Zjoekof
Zjoekof in
in verbinverbinvan maarschalk
ding
traden met
met Kaiser;
Kaiser; Demmer
Demmer en
en
ding traden
Suhr,
resp. vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van
Suhr, resp.
de
katholieke, protestante
protestante en
en sociasociade katholieke,
listische
vakbeweging. Deze
Deze laatsten
laatsten
listische vakbeweging.
hadden reeds
gedurende het HitlerHitlerhadden
reeds gedurende
bewind in geheime bijeenkomsten
bijeenkomsten bebebewind
sloten
het eenheidsbeginsel
eenheidsbeginsel in
de
sloten het
in de
Duitse
valtbeweging in toepassing
toepassing te
te
Duitse vakbeweging
brengen
ook de
de communisten
communisten niet
niet
brengen en
en ook
uit
te sluiten,
sluiten, mits
mits zij
zij de
dealgemene
algemene
uit te

democratische
grondbeginselen in de
de
democratische grondbeginselen
vakbeweging
wensten te
te erkennen.
erkennen.
vakbeweging wensten
Dit principieel
principieel besluit
besluit vergemakkevergemakkelijkte
het contact
contact en
en de
de latere
latere
lijkte het
samenwerking
de communicommunisamenwerking met
met de
stische vakverenigingsleiders,
vakverenigingsleiders, zodat
zodat
de
Freier Deutsche
Deutsche GewerkschaftsGewerkschaftsde Freier
bund
(FDGB) al
al spoedig
spoedig geboren
geboren
bund (FDGB)
werd. Zij
toegelaten vakvakwerd.
Zij was de enig toegelaten
bewegingsorganisatie inin de
de sovjetsovjetbewegingsorganisatie
Berlijn, tot
tot stand
stand gekomen
gekomen
zone en Berlijn,
zone
met de
de volledige
volledige steun
steun en
enmedewermedewerking der
der Sovjet-Russische
Sovjet-Russische bezettingsbezettingsautoriteiten.
De
vreugde der
derniet-communistiniet-communistiDe vreugde
sche vakbondbestuurders
vakbondbestuurders over
de tot
tot
over de
stand
gekomen eenheid
eenheid was echter
echter
stand gekomen
van korte
korte duur.
duur. Al
Al spoedig
spoedig bleek,
bleek,
van
dat de
de communisten
communisten de
de andersgezinandersgezinde
bestuurderen slechts als uithangsuithangsde bestuurderen
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schild
gebruikten om
om de
de democrademocraschild gebruikten
tische
schijn te
te handhaven,
handhaven, doch
doch de
de
tische schijn
vakbeweging overigens
overigens geheel in
in het
het
vakbeweging
vaarwater der
der communistische
communistische partij
partij
stuurden.
Het bondsorgaan
bondsorgaan Tribüne
Tribiine
stuurden. Het
benevens
de bondslokalen
bondslokalen werden
werden
benevens de
ijverig
voor de
de communistische
communistische parparijverig voor
tijpropaganda
Afwijkende
tijpropaganda misbruikt. Afwijkende
meningen
werden niet
niet toegelaten.
toegelaten.
meningen werden
Plotseling begreep
dat een
een
Plotseling
begreep men,
men, dat
ernstige
fout was begaan.
was
begaan. Het
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haar toekomende rechten had verleend. De communisten besloten
echter iedere samenwerking met wat
zij « de tweedrachtzaaiers in de
Duitse arbeidersbeweging » noemen,
te vermijden en bedreigden iedere
afgevaardigde met uitsluiting, die
aan de UGO trouw bleef.
c Wat nu ? » is de vraag, die men
zich in Berlijnse vakbewegingskringen stelt. Door de sovjet-autoriteiten wordt de UGO nooit erkend, hetgeen betekent, dat zij als onafhankelijke organisatie slechts illegaal
zal kunnen optreden. De Westelijke
geallieerden zijn dan op grond van
de overeenkomst van Potsdam verplicht tegen de UGO maatregelen te
nemen, alhoewel zij met hun sympathieën aan haar zijde staan. Een
tweede zwak punt is, dat ook in de
UGO licht belangrijke verschillen van
mening kunnen ontstaan. Dit blijkt
duidelijk uit enkele passages uit een
rede, die de voorzitter der christendemocraten, Jakob Kaiser, op 26 Mei
j.I. hield. Hij zeide o.a. : « De drie
jaren van verenigde vakbewegingsrichtingen betekenen voor velen van
ons een opeenhoping van pijnlijke
teleurstellingen. Dit geldt vooral voor
degenen, die de leer van Karl Marx
niet als bijbel voor hun politieke en
sociale overtuigingen beschouwen. »
En verder : « Ik weet, hoe in het
Westen en in het Zuiden steeds meer
stemmen opgaan voor nieuwe christelijke vakbonden. Maar ik weet me
met de beste Duitse vakbewegingskrachten verenigd : wij zullen alleen
in de hoogste nood onze toestemming

tot een nieuwe scheiding verlenen.
Moet de eerste passage worden
beschouwd als een indirecte waarschuwing aan het adres der sociaaldemocraten van het overwicht, dat
zij ongetwijfeld in de UGO bezitten,
geen misbruik te maken, de tweede
passage is meer een vertwijfelde oproep aan het Westen de in de CDU
georganiseerde arbeiders niet geheel
af te snijden. Kaiser weet, dat het
katholieke element in de door hem
bestuurde CDU slechts een minderheid vormt, die alleen geen betekenis
kan verwerven. Of deze factor op
de duur echter van voldoende betekenis zal blijken te zijn om een ontwikkeling te verhinderen, die in
West- en Zuid-Duitse arbeiderskringen met verlangen wordt tegemoet
gezien, valt te betwijfelen. Door tegenwerking der bezettende mogendheden, de Franse uitgezonderd, heeft
de katholieke vakbeweging in Duitsland geen mogelijkheden tot ontplooiing gekregen. Dat deze gedachte desondanks steeds sterker op
de voorgrond treedt, is een bewijs,
dat zij in Duitse arbeiderskringen
vast verankerd ligt. Een tijdige aansluiting aan de ontwikkeling in het
Westen zou voor Kaiser wel eens belangrijker kunnen zijn dan een laveren tussen de verschillende stromingen in het Oosten, die vroeg of
laat toch over hem zullen heenvloeien.. De katholieke vakbeweging
gaat in een vrij Duitsland ongetwijfeld een schone toekomst tegemoet.
L. J. M. van den Berk

Boekbespreking
GODSDIENST EN ASCESE

Dr. J. VERKUYL, e Enkele aspecten
van het probleem der godsdienstvrijheid, in betrekking tot de
plaats en arbeid van de christelijke kerken in Azië » -- J. Kok,
Kampen, 1948, 328 blz., ing.
f. 6,75, geb. f. 7,90.
Dit boek is gegroeid vanuit een
echte « bewogenheid om de volken
van Indonesië ». Na jarenlang werkzaam te zijn geweest op Java, en in
het vooruitzicht nog vele jaren aan
het zendingswerk zijn kracht te mogen wijden, vat Dr. Verkuyl in de
beperkte tijd van een verlofjaar, het
resultaat samen van zijn studies en
observaties rond het vraagstuk der
godsdienstvrijheid.
In het spoor van het bekende boek
van Prof. Searle Bates : Religious
Liberty, an Inquiry —, beschouwt
de schrijver de wisselvalligheden van
de vrijheidsidee in de voornaamste
niet-christelijke religies : de Islam,
het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het
Confucianisme en de Shinto. Dat de
doorkruising van een zo uitgestrekt
en geaccidenteerd terrein nauwe aansluiting vraagt aan de beschikbare
gidsen, is alleszins begrijpelijk. Maar
jammer blijft, dat hij daardoor een
soms wat eenzijdige kijk niet door
een nadere beschouwing kon corrigeren. Zo ziet hij de Islam te uitsluitend in haar orthodoxe en strak-wettelijk gebonden uitingsvorm, waar
toch de geschiedenis ons wijst op een
voortdurende strijd tussen een meer
verdraagzame, innig-godsdienstige
stroom en een fellere, fanatieke beleving der Shari'a. Het verschil tussen
beide is vooral in de Islam-historie
van Indonesië zeer sterk voelbaar.
Na zo de wereldhorizon afgetast
te hebben, bezint de schrijver zich
op het probleem in zijn meer onmiddellijke omgeving, en schetst hij de
houding der katholieke Kerk, en het
standpunt der verschillende Protestantse stromingen in de loop der his-

torie. Het is bij dit eerste vooral dat
een buitengewoon eenzijdige informatie hem parten speelt. Het moet ieder
onderlegd katholiek die zijn uiteenzetting leest, pijnlijk aandoen, dat
hier zulk een karikatuur gegeven
wordt van de katholieke mening.
Dubbel jammer is dit, daar de uiteenzetting die steeds een sympatieke
toon behoudt, en een welwillende instelling tot uiting brengt, in zijn nu
volgende theologische fundering een
zeer rijke detailstudie geeft van de
Schriftuur, en in zijn praktische beschouwing ten aanzien van Indonesië
tot een gedragslijn komt, die zeer
veel waardevols bevat.
J. A. Mulder
R. P. E. MERCENIER et Chan.
Franc. PARIS, La prière des
Eglises de rite Byzantin. Tome I.
-- 2e druk, Monastère de Chevetogne, 1947, 471 blz., Fr. 135.
Hier wordt ons een tweede druk
aangeboden van een boek dat reeds
grote diensten heeft bewezen. Als
eerste van een reeks, die een aanzienlijk deel van de Byzantijnse eredienst zal behelzen, biedt deze band
in Franse vertaling : 1°) de volledige
tekst van het gewone koorgebed ; in
een tweede afdeling, de verscheidene
formulieren voor het « commune
van de Mis, (of zoals de oosterlingen
zeggen, van de Liturgie), namelijk
die volgens de H. Johannes Chrysostomus, de H. Basilius en de z.g. liturgie van de Geloofsleerlingen. Het
derde deel omvat de sacramenten en
de daarbij behorende riten. De tekst
der rubrieken werd hier of daar verbeterd ; toevoegingen zijn vooral te
wijten aan een herzien van de oude
tekst met het oog op de onlangs te
Rome gepubliceerde Slavische uitgaven. Een algemene inleiding, drie
indices ter verklaring van de liturgische termen en de overzichtelijke
schemata bij de aanvang van de be-
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langrijkste officies, maken van dit
werk het uitgelezen hulpmiddel voor
een onmiddellijke inwijding in de
meest verbreide ritus van het Oosten.
Ch. Indekeu
Dr. P. SCHELKENS, O. Praem,
Praktische verklaring van den
Catechismus. -- Goede Pers,
Averbode, 1947, 527 blz., Fr. 140.
De opzet van dit boek is : « Grondiger kennis van de geloofswaarheden te bezorgen aan ons christen
volk » en « het praktisch te helpen
zijn godsdienst beter te beleven ».
Daarom wil het voor alles « een godsdienstig leer- en leesboek voor den
huiskring » zijn. Aldus het Voorwoord.
Met het doel de catechismus-tekst
nader bij het volk te brengen, wordt
deze geparaphraseerd en van een
korte uitleg voorzien. We begrijpen
echter niet al te best, waarom in
zo'n boek theologische vaktermen gebruikt worden, die voor een niet-geschoold lezer onverstaanbaar zijn. De
drang naar theologische juistheid
schaadt wel eens aan de verteerbaarheid van dit « zielebrood ».
Sterker nog betreuren we de taal.
Stroeve onbeholpen zinswendingen,
verouderde woorden en uitdrukkingen, belgicismen en gallicismen zijn
niet zeldzaam. Mag zoiets geduld
worden ?
De verdienste van het boek is onbetwistbaar, dat het duidelijk de
vraag stelt : hoe de catechismus in
de handen van onze volwassenen
brengen en maken tot een solied levensvoedsel. Maar bracht het de oplossing ? Of naar het woord van den
schrijver : « een zwakke bijdrage » ?
L. de Witte
.

W. R. de JONG, Katechetiek. Leiddraad voor het godsdienstonderwijs op de R. K. Lagere School.
--- 3e druk, Gooi en Sticht, Hilversum, 1948, 136 blz., ing.
f. 4,90.
Van dit veel gebruikte en gewaardeerde handboek werd in 1941 de
2e druk geheel omgewerkt. De inhoud van deze 3e druk is aan die
der 2e druk gelijk gebleven. Is dit
echter verantwoord in een zozeer

groeiend vak als de katechetiek ?
Wij missen in dit boek dan ook een
verwerking of zelfs maar een vermelding van belangrijke buitenlandse
werken als die van André Boyer,
Franz Biirkli en den Canadees C. E.
Roy. En om dichter bij huis te komen : de Zusters van Vorselaar zijn
wel zeer mager behandeld, terwijl
ook van een confrontatie met de
stroming die de methode der katechese allereerst vanuit de geopenbaarde inhoud bepaald wil zien niets
te merken is.

P. Schoonenberg
P. Dr Hubertus van GROESSEN O.
F. M. Cap. Het kerkelijk recht
voor religieuzen. Met aantekeningen over het particulier recht der
Nederlandse en Belgische bisdommen. 2e herz. dr. J. J. Romen en Zonen. Roermond-Maaseik, 1948, 399 pp. geb. f. 6,80,
Fr. 110.
Een algemeen inzicht in de beproefde kerkelijke voorschriften van
het religieuzenrecht is zeker voor
degenen die met de leiding in religieuze huizen belast zijn, zowel voor
de oversten als voor de geestelijke
leiders, volstrekt onmisbaar. Dit
werkje levert daarvoor een voortreffelijke bijdrage. Wel menen we dat
een iets uitvoeriger boek als dat van
Pater Creusen : « Het kloosterleven
volgens het kerkelijk recht » (de
laatste Franse uitgave : « Religieux
et religieuses » is van 1940) voor de
eigenlijke rechtsvragen handiger is
en meer bevredigt. Heeft de ruime
behandeling van meer ascetische onderwerpen -- zo bij de geloften, en
de geestelijke oefeningen -- die men
wel niet in een werk als dit zoekt,
het toch al gedrongen weergegeven
recht niet nodeloos plaats ontnomen ?
Deze opmerking belet niet, dat we
het degelijk en accurate compendium
van harte aanbevelen.
P. H.
Dr Alphons van KOL S. J. Christus'
plaats in S. Thomas' moraalsysteem. --. J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1947,
Bijdragen-Bibliotheek, deel I. 144
blz. Ing. f. 6.25 en fr. 110. Geb.
f. 7.45 en fr. 130.
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De indeling van de Summa van
Thomas verloopt in grote lijnen als
volgt : na de uiteenzettingen over
Gods natuur en de drie goddelijke
personen, volgt de behandeling van
God als Schepper, de uitgang uit God
van engelen, wereld en mensen, en
van Zijn bestuur. Dan wordt gehandeld over de terugkeer van de mens
naar God, waarin Thomas zijn beroemde synthese over de moraal
geeft, en tenslotte wordt in het derde
deel gesproken over Christus, de sacramenten en de uitersten van de
mens.
Volgt niet onmiddellijk uit deze indeling, dat de uitgang der schepping
uit God en de moraal niets met Christus te maken heeft en de kerkleraar
dus voor de moderne moralist, die
op de allereerste plaats « christologisch » wenst te zijn, heeft afgedaan ?
De schrijver toont aan, dat al moet
men toegeven dat de Doctor Angelicus de alomvattende plaats van den
Godmens, die in het derde deel der
Summa overduidelijk is, in het systeem van zijn werk niet volkomen
tot gelding heeft gebracht, toch in
het algemeen deel der moraal (de
prima secundae) , met name bij de
behandeling van s'mensen einddoel,
het deugdleven, de zaligsprekingen
en de nieuwe wet, talloze aanwijzingen zijn, dat hij ook dààr de centrale
plaats van Christus, uitdrukkelijk of
impliciet, erkent. De consequente uitwerking van deze grote beginselen
van het Thomistisch systeem is ook
voor de moderne moraaltheoloog de
veiligste weg, tot een christocentrisch
systeem zijner wetenschap te komen.
Misschien mogen we van den
schrijver ooit een even heldere uiteenzetting verwachten van de plaats,
die Christus inneemt in de eigenlijke
inhoud van Thomas' moraal, namelijk in de secunda secundae, waar de
inhoud der afzonderlijke deugden
wordt beschreven.

P. H.
P. Bruno VIJDT, Minderbroeder,
Dagen van innigheid. Retraitegedachten van den dienaar Gods
Valentinus Paquay, O. F. M. —
« Bibliotheca Spiritus » nr 2,
't Groeit, Antwerpen, 1947, 224
blz., bij inschrijving ingen. Fr.
65, geb. Fr. 80, los Fr. 75 en 95.
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Deze preken van den Dienaar
Gods, Valentinus Paquay, in den
volksmond « Het Heilig Paterke van
Hasselt » verdienden ten volle gepubliceerd te worden en hun plaatsje
te ontvangen naast de Geest van den
Heiligen Pastoor van Ars. Want hoe
vaak herinnert de eenvoud, de ontroerende diepte, de zeldzame poëtische expressie zonder enige zweem
van letterkundige mooidoenerij van
deze geschriften, aan de preken van
den heiligen Fransen priester. Geschriften missen meestal de bezieling
van het levende woord, en toch treft
hier nog de warme en overtuigende
kracht van een heilig man. « Het
moet niet verwonderen dat P. Valentinus overal zoveel goed doet » zei
zijn toenmalige Overste, « hij neemt
altijd den Heiligen Geest met zich
mee ». Ook zijn preken en nota's
staan nog onder de leiding en bezieling van dienzelfden Geest.
P. de Meester
K. L. CLAUS S. J., Priesterlijke
zielenijver (meditatiegedachten). -- Goede Pers, Averbode,
1947, 119 blz., Fr. 34.
Na het vrome volk herhaaldelijk
te hebben vergast op sprankelende
filmen over alle mogelijke onderwerpen, gegrepen uit het leven, geeft
Pater Claus thans enkele gedachten
ten beste voor hen, die deze volksfilmen zullen moeten regisseren : de
priesters. Waar deze uit de vorige
werken van de schrijver zullen hebben geput voor hun preken, zuilen
ze over deze regels veeleer kunnen
nadenken gedurende hun meditatie.
L. Mestdagh
M. CIELEN, Schets ener katholieke
wereldbeschouwing, IIe deel : In
't Volle Licht. -- Goede Pers,
Averbode, 1947, 470 blz., Fr. 95.
In een reeks verhandelingen heeft
hier een vrome priester zijn rijke
ervaring en belezenheid ten dienste
gesteld van de gekwelde en gejaagde
zielen. Niet alles is even grondig en
exhaustief behandeld. Maar wat
vooral treft is de warme geestdrift
die in iedere bladzijde trilt. Het beste
geslaagd is nog het hoofdstuk : Wat
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Mr. A. C. B. ARTS, De Eerbiedwaardige Père Antoine Chevrier.
-- De Kinkhoren, Brugge, Brussel, 1947, 204 blz., geb. Fr. 75.
Deze levensbeschrijving moge er
toe bijdragen om de Franse priesterfiguur van Chevrier bekend te maken en te laten aanvoelen hoe verrukkend het leven is van een man,
die alles consequent terugbrengt op
Christus en zijn liefdegebod. De leuze van Père Antoine was : Alles lijden voor anderen en zelf niemand
doen lijden. Bovenmenselijk is het
wat hij heeft geleden ; nog meer
bovenmenselijk wat hij gedaan heeft
om aan anderen het lijden te besparen en hen vooruit te helpen in
hun opgang naar God, b.v. door zijn
Prado-stichting te Lyon. Schrijver
heeft de ziel van dien apostel doorpeild en de lezing van zijn keurig
uitgegeven werk verrijkt het gemoed
en wekt op tot katholieke fierheid.
A. Darquennes

rend dan kritisch, al worden de positieve gegevens aandachtig afgewogen ; voor een ruim publiek bestemd, al vindt ook de meest eisende
voldoening.
Zonder de historische feiten uit de
legenden te ziften (integendeel 0, tekent de auteur-kunstenaar, opnieuw
en oorspronkelijk, den heilige die
duidelijk voor ons treedt als een
andere Christus. Minder door zijn
leer en geschriften mag hij, onder
« les plus grands spirituels », vooraan komen ; maar welke andere gestalte dan de gestigmatiseerde verdient de allereerste plaats ? En deze
komt ons, serafijns en verrukkend,
in dit boek wonderbaar nabij.
Em. Janssen

Robert ROUQUETTE, Tentes des
Martyrs de la Nouvelle France.
Edit. du Seuil, Parijs, 1947,
124 blz.

Reeds bij het verschijnen der vorige boekdelen dezer Newman-uitgave prezen wij de voortreffelijke
en wetenschappelijk verzorgde vertaling. Ook dit deel, dat een vijftiental preken bevat, is op dezelfde
wijze verzorgd. Men vindt onder dit
vijftiental enkele beroemde preken
van Newman o.a. « The second
Spring », de tweede Lente, die hij
hield voor de provinciale synode van
Westminster. Men lette niet te veel
op de titel « Preken » ; Newmans geschriften, vooral juist zijn preken,
kunnen uitstekend als geestelijke
lectuur dienst doen. Enkele foto's
illustreren dit deel.
J.v.H.

Bij het lezen van deze geschriften
wordt men onwillekeurig teruggebracht in de atmosfeer van den Katakombentijd en het martelaarschap
van de eerste Christenen. Wat moet
men het meest bewonderen : de voor
ons menselijk verstand niet altijd
klare leiding van de genade in tie
uitverkoren zielen of dezer door alles heen besliste getrouwheid aan hun
Heer ? Bemoedigende en weldoende
lezing.
A. Darquennes
Omer ENGLEBERT, Vie de Saint
Francois d'Assiso. - Collection
« Les grands spirituels », Albin
Michel, Paris, 1947, 460 blz.
Franciskaans van temperament,
geleerd uitgever van de Fioretti en
van andere Franciskus-documenten,
moest Omer Englebert zich door den
bekoorlijksten onder de heiligen wel
laten vangen. Ziehier dan een nieuwe
biographie ; historisch zorgvuldig
bewerkt, al wil men de geschiedenis
niet vernieuwen ; eerder bewonde-

John Henry NEWMAN, Preken gehouden bij verschillende gelegenheden. Vert. door Fr. Aurelius Pompen O. F. M. -- Deel
III, Paul Brand, Bussum, 1947,
368 blz., geb. f. 10,-.

William Thomas WALSH, Our Lady
of Fatima. - Mac Millan Comp.,
London enz., 228 pp., 1948.
Dit boek behoort zeker tot de besten, die over O. L. V. van Fatima
geschreven werden en had dan ook
in Amerika een buitengewoon succes.
De schrijver is .geen geestelijke,
maar een getrouwd huisvader, die
in 1946 Portugal en Fatima bezocht,
inzage kreeg van alle authentieke
stukken, en met vele ooggetuigen,
w.o. Zuster Lucia zelf, sprak.
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Diep overtuigd keerde hij naar
Amerika terug en schreef in een serene en klare stijl dit boek. Het heeft
niet de pretentie een kritische studie
te zijn, en gaat daarom niet in op
sommige moeilijkheden, die de geest
vertroebelen en van het wezenlijke
afleiden. Het is de oprechte getuigenis van iemand die gezien heeft en
geloofd, met deskundigheid de gegevens heeft verwerkt tot een ontroerend geheel, om de boodschap van
O. L. V. van Fatima, die zo belangrijk is voor heel de wereld, beter bekend te maken.
Ch.N.
J. SCHEERDER O. S. C., Maria, Zijn
Moeder. — Kinheimuitgeverij,
Heiloo, 39 bldz.
Een eenvoudig meditatief boekje,
dat de geheimen van Maria's leven
in een zevental hoofdstukjes overweegt. De rustige bezinning is meer
innig dan diepgaand.
J. de R.
P. ADRIANUS O. F. M. Cap., Heilig
vuur. Conferenties voor de opgroeiende jeugd. -- J.J. Romen
en Zonen, Roermond-Maaseik,
1948, 247 blz.
Dit boek bevat 16 conferenties voor
jeugdige personen boven de 14 jaar,
bedoeld voor hun vorming tot leden
van de Katholieke Actie. Zij handelen
over het genadeleven en de « deugdentechniek ». De overvloed van stof
en « voorbeeldjes », welke het soms
wint van de innerlijke samenhang en
de nauwkeurigheid, zal een predikant
met gelijk doel van nut kunnen zijn.
F. Schoonenberg.

se gebruiken, zijn wel in staat om
het geheel nog aanschouwelijker te
maken.
J. de R.
Hans URS von BALTHASAR, Die
grossen Ordensregeln. Menschen
der Kirche. — Beniger Einsiedeln, 1948, 348 blz., geb. Zw. fr.
16,80.
Na een diepzinnig essay over het
kloosterleven van von Balthasar
geeft dit keurig verzorgde boek de
gehele of gedeeltelijke vertalingen
van de regels van Basilius, Augustinus, Benedictus, Franciscus en Ignatius' Constituties, welke telkens door
een inleiding over geschiedenis en
geest van de diverse regels worden
voorafgegaan. Uit deze inleidingen
heeft ook de historicus nog wat te
leren, met name uit die op de regel
van Augustinus, waarin reeds mededelingen worden geda an over het resultaat van nieuwe onderzoekingen,
die de studie van Mandonnet in zijn
Dominicus-leven tot uitgangspunt
namei en die in Amerika uitgegeven
zullen worden. Over zin en wording
van de Franciscusregel schrijft een
pater Capucijn, die zich niet geheel
met de jongste duitse vertaling verenigen kan omdat daarin de oerfranciscaanse zin zou zijn afgezwakt,
terwijl in dienelfden geest de kwestie van regel en testament wordt behandeld.
Al zouden we niet alles wat in de
inleidingen wordt gezegd voor onze
rekening willen nemen, dit belet niet
het boek van harte aan te bevelen
aan geestelijken en leken, die de
geest van het kloosterleven uit de
bronnen willen leren kennen.
J. Tesser S.J.

De Katholieke Jeugdbijbel, samengesteld door To Holscher in samenwerking met Pater Romualdus O. F. M. Cap. — J.J. Romen
en Zonen, Roermond-Maaseik,
3e druk, 463 blz., geb. f. 12,50.
Dit is reeds de derde druk, die de
Jeugdbijbel beleeft. En hij verdient
het ! De wijding van het Evangelie
doortrekt dit boek, dat de rijpere
jeugd bekend maakt met het Nieuwe
Testament. Kaarten en de prachtige
foto's over het Heilig land en Ooster-

Dom Prosper GUERANBER, Grondbeginselen van het religieuse leven en van het monnikenleven.
Uit het frans vertaald door de
monniken van de St. Paulusabdij
te Oosterhout. -- J.J. Romen en
Zonen, Roermond-Maaseik, 1948,
142 bladz., geb. f. 4,05, fr. 60.
Het is te begrijpen dat monniken
van Solesmes met andere ogen de
geschriften van de grondlegger hun-
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ner congregatie lezen dan anderen.
Zo kan het niet verwonderen dat zij
dit geschrift van Dom Guéranger,
dat bedoeld was voor novicen, hebben
vertaald, al zullen ook zij wel moeten toegeven dat dit werkje noch van
opzet noch van taal bijzonder oorspronkelijk is. Voor mij tenminste
staat het ver achter bij de niet genoeg te bewonderen uiteenzettingen
over hetzelfde thema welke Dom
Marmion geeft in zijn meesterwerk :
Le Christ, idéal du moine.
Wat de vertaling betreft : men oor-
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dele naar een specimen als dit op
blz. 46 : « Deze achting (voor de regel) zullen zij geredelijk ervoor opvatten, als zij bedenken, dat het den
aan God gewijden mens nodig is
tegen zijn zwakheid versterkt te worden bij het volbrengen van alles, wat
hij aan God beloofd heeft, zowel op
het punt van den kloosterstaat in
het algemeen als op dat van het
monnikenleven als zodanig ». De
technische verzorging is voortreffelijk.
J. T.

TAAL EN LETTERKUNDE
Joost van den VONDEL, Leeuwendalers, Lantspel. Van inleiding
en verklarende noten voorzien
door Antoon van Duinkerken. —
Het Spectrum, Utrecht-Brussel,
240 blz., geb. f. 6,90.
Naar aanleiding der herdenking
van den vrede van Munster hebben
van Duinkerken en Het Spectrum
een prachtige uitgave van het te
weinig gekende Landspel van Vondel
bezorgd. Van Duinkerken heeft zijn
brede eruditie en grote Vondelkennis,
Het Spectrum zijn bibliografische
kunde in dienst der uitgave gesteld.
Een uitvoerige inleiding van van
Duinkerkens hand licht den lezer in
omtrent alles wat hem in verband
met de Leeuwendalers interesseren
kan. De tekst volgt de oude authentieke uitgave van 1647 en wordt
doorlopend begeleid van verklarende
voetnoten. Het is inderdaad een uitgave, die èn philologisch èn « uitgeefkundig » niets te wensen overlaat.
Ieder Vondelliefhebber zal met genoegen zulk een uitgave in zijn boekenkast zien staan.
J.v.H.

Dr. H. H. KNIPPENBERG, Zon over
het Leven. — Helmond, Helmond,
1948, 80 blz.
Dit werkje bevat een viertal causerieën over algemene litteraire verschijnselen. De auteur is een belezen
en geestrijk mens en zo volgt men
zijn betoog met belangstelling. Humor en scherts opent het bundeltje,
dan volgen : Wat de vogels vertellen,

Natuurbeelding en Fabels en Grappige personnages.
J.v.H.
Bruce MARSHALL, Vespers in Weenen, Vert. door P. J. M. Boezeman-Droog. — Het Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1948, 230 blz.,
geb. f. 5,25.
De schrijver voert zijn lezers in
dit boek naar Weenen. Het is kort
na de overwinning in '45. Kolonel
Nicobar wordt ingekwartierd in een
nonnenklooster en de verwikkelingen,
die enerzijds voortvloeien uit zijn
functie, anderzijds uit zijn verblijf
in het klooster vormen de inhoud
van dit met fijnen humor geschreven
boek. De gebeurtenissen zijn niet alle
even waarschijnlijk, maar Bruce
Marshall kent de mensen, en de psychische reacties en verhoudingen zijn
van een treffende juistheid. Het boek
is van een frisse originaliteit en de
auteur is een Christen met zeer gezonden zin, die bovendien alleraardigst weet te vertellen.
J.v.H.
Johan van der WOUDE, Reederij
Waterman. — « De Feniks »,
veertiende reeks nr 1, Het Kompas, Antwerpen, 1947, 220 blz.,
ingen. Fr. 40, geb. Fr. 60, reeksprijs Fr. 210 en 300.

Al de gestalten van Van der Woude's werken duiken op uit het donker ; even bewegen ze zich in de
schemering en de nacht verslindt ze
weer. Hier zijn het een vader en een
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zoon, beiden zeelieden doch eigenaars
van een reederij ; de vader, door geen
vrouw aan het land gehecht, vaart
uit en keert niet weer ; de zoon die
een vrouw vindt en liefde, bereikt
ook vrede en vastheid.
Men kan dit werk met De bruid
van de zee van Ibsen vergelijken.
Maar tussen beide werken bestaat
geen proportie. De auteur, hoe begaafd ook, mist vastheid en richting
stuurloos zwalkt hij, met Hedda
Necker, op een zee die alles dooreen
gooit ; hij vindt het land niet met
Josien Clausen, waar hij thuis zou
zijn.
Wij betreuren de verspreiding op
grote schaal onder ons Vlaams publiek, v an zulke beginselloze werken.
Dat kan slechts onheil stichten.
Em. Janssen
Upton SINCLAIR, Les Jeux du
Cirque, Roman traduit de l'américain par R. N. Rainsbault.
Les grandes oeuvres étrangères,
Editions de Flore, Parijs, Presses de Belgique, Brussel, 1947,
303 blz., Fr. Fr. 210 (— 10 %) .
Een jonge man, uit de « patriciërsklasse » van een Amerikaanse provinciestad, verongelukt in een autorace. Tengevolge van de schok ondergaan zijn hersenen een eigenaardige stoornis : wanneer hij tot het
bewustzijn terugkeert, waant hij zich
te Rome, een illusie die zowel door
zijn humanistische vorming als door
de talrijke punten van overeenkomst
tussen het leven in de Amerikaanse
er in de Romeinse republiek wordt
veroorzaakt en onderhouden. Een
eenvoudig, origineel en dankbaar
thema, dat stof verleent voor een
subtiele, spirituele satire op de Arnerikaanse « kapitalistische democratie ». Wie Upton Sinclair's werk
kent, zal begrijpen, dat ook hier de
ideologische, socialistische ondergrond van dit boek, aan het verhaal
tenslotte zijn spanning en eenheid
schenkt, meer dan de liefdesidylle
of de raceverhalen. Zo behoort het
tot het eigenaardige genre van de
sociologische didactische roman, dat
zijn eigen aantrekkelijkheid bezit.
Enkele bladzijden over leven- en
woonwijze der Romeinen zullen echter, voor een met de Oudheid enigs-

zins vertrouwd lezer, beter op hun
plaats lijken in een handboek dan
in een roman, zij het dan een « didactische » roman.
A. Deblaere
Martin TURNELL, The Classical
Moment. Studies of Corneille,
Molière • and Racine. — Hamish
Hamilton, London.
Gewoonlijk zal men een commentaar over Franst toneelstukken
't best zoeken bij Franse schrijvers,
wij zullen om Vondel te « smaken »
ook niet bij voorkeur Engelse critici
consulteren. Hier echter is een Engelsman aan het woord, die zijn onderwerp grondig bestudeerd en de
voornaamste Franse commentaren
met ijver geraadpleegd heeft, zodat
het hem geoorloofd is er een persoonlijke opinie op na te houden, om ons
dan een suggestieve kijk op de drie
zo vaak besproken Franse dichters
te geven. Met zorg gekozen uittreksels in de oorspronkelijke taal, begeleid door Turnell's Engels cornmentaar, doen deze drie dichters voor
ons herleven en kunnen o il s tevens
het oordeel van den Engelsen deskundigen criticus naar waarde doen
schatten. In het commentaar op
Athalie van Racine zien we het zuiverst de voortreffelijkheden van Turnell en ook « les défauts de ses qualités ». Racine is, volgens Turnell,
speciaal moeilijk voor de Engelsen,
want naar het van Mauriac geciteerde woord kan een vreemdeling
dezen dichter slechts begrijpen, als
hij de Fransen door en door kent.
Turnell ziet overal toespelingen op
bekende personen. De Hoge Priester
Joad zou Bossuet voorstellen, Abner
zou de rouwmoedige terugkeer tot
het geloof van Racine zelf moeten
verbeelden, terwijl ook de door Joad
voorspelde ongerechtigheden van
Joas wederom een toespeling zouden
zijn op Racine's vroegere misdragingen enz. enz. Op die manier ;P01.1 men,
vooral in de koren, aanhoudend toespelingen kunnen zien op het bederf
van het Franse hof en op den koning
zelf. Dat is, gezien de omstandigheden, ongelooflijk... Toch kan dit boek
om zijn kwaliteiten aan volwassen
lezers worden aanbevolen.
A. M.
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Denis de ROUGEMENT. Les personnes du Drame. -- Gallimard,
Parijs, 1947, 230 blz.
Dit boek verzamelt studiën over
Goethe, Kierkegaard, Kafka, Luther,
Gide, Kamur, Claude', de Duitse Romantiek : welke convergentie ligt er
in besloten en wat betekent de titel ?
Altijd behandelt de auteur « la doctrine de la personne » (bldz. 8) en
ieder persoon moet, over veel hinderpalen heen, zijn blijvende bestemming achterhalen : dat is zijn drama;
deze veelvuldige levensstrijd is het
enige menselijke drama. Zo bereikt
Goethe de universalistische sereniteit, Kierkegaard het martelaarsschap. Kafka gaat onder in onzekerheid en onmacht ; maar de geweldige
Luther laat zich overwinnen door het
levend Woord, en Kamur incarneert
het verzet van den geest tegen een
veelvuldige techniek. Zie Gide nog
als den moralist van den stijl, Claudel als den vastgelovenden herschepper der wereld, de Duitse romantiek (op een lager plan het Duitse
Hitlerisme) als een onttrekken aan
de werkelijkheid van persoon en bestemming. Breng alles dan samen :
hoe hebben personen en groeperingen,
waar doorheen, zichzelf al dan niet
veroverd ?
Van 1932 tot 1939 geschreven, doet
het boek nochtans actueel aan. Onder zijn bonte verscheidenheid is de
saamhorigheid goed merkbaar. Toch
blijft de auteur, hier gelijk in andere
werken, slaaf van de eigen spitsvondigheid, scherpte van geest, realistische tendenz en ongedurige belezenheid. De serene hoogte bestijgt hij
nog niet, waarop alles klaar wordt,
eenvoudig, vanzelfsprekend ; een onweerstaanbaar licht dat weldoend
rustig maakt.
Em. Janssen
A. Mabille de PONCHEVILLE, Vie
de Louis Le Cardonnel. - Les
cahiers des Poètes Catholiques,
Casterman, Doornik, 1948, 292
blz., Fr. 75.
De franse dichter Louis Le Cardonnel (1862-1936) biedt slechts één
houvast : in 1896 werd hij priester
gewijd. Doch buiten zijn priesterschap en zijn vurig katholicisme,
waaraan en hoe hem gevat ? De be-
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geesterde en onstandvastige, de zoekende die de rust vond en niet vond,
de dwalende die toch nooit het vaderhuis verliet, de allereenvoudigste
symbolist onvatbaar als de wind, de
ziel, de natuur-dichter en de mysticus,
Benediktijnse of de Franciskaanse
de zwakke en de getrouwe, de arme
en de milde... veel andere tegenstellingen kunnen pogen deze persoonlijkheid te grijpen, die den greep
toch ontglipt. Maar de kunstenaar
hoort bij de dolende kunstenaars van
1890 tot 1920, tegelijk heel hoog en
heel laag getrokken, vreemd aan de
verstoffelijkte wereld en niet passend
in welk kader ook. Men kan hem met
Verlaine vergelijken die zijn vriend
was ; veel beter nog met Francis
Thompson of Johannes Jorgensen.
Levendig en gevat met nieuwe documenten en talrijke aanhalingen,
volgt de auteur dit bewogen bestaan.
Iets te getrouw en te onpersoonlijk;
want een meer synthetische greep,
een vastere hand, een soberder voorstelling hadden ons een minder verscheiden en bekoorlijke, maar dieper
peilende en meer revelerende studie
geschonken.
Em Janssen
Jean Paul BONNES, Le bonheur du
masque. -- Petite introduction
aux romans de « Barbey d'Aurevilly ». - Cahiers de la Revue
Nouvelle. Casterman, Doornik,
1948, 125 blz., Fr. 45.
Dit boekje handelt niet over den
katholieken criticus en polemist Barbey d'Aurevilly (1808-1891) ; alleen
over den « satanischen » romanschrijver, en het wil door het masker der
fictie heen, het ware gezicht ontdekken van den tegelijk loslippigen en
geheimzinnigen « Connêtable des Lettres ». Deze is niet de bewonderende
uitbeelder van Normandië, zijn land,
niet vooreerst de ziener die historische taferelen oproept ; hij is de
mens die de passie en de boosheid
bestrijden moet, die daarin de vernietiging ziet van leven en liefde.
Zijn romans zijn verbeeldingen en
peilingen, waardoor hij de alles vernielende boosheid steeds opnieuw bezweert om de alles stichtende en
alles verhelende christelijke liefde
steeds weer op te roepen. Graag aanbevolen, maar de auteur schenke ons
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eens een verder doorgezette studie
gezuiverd van inadaequate formulering of haastige bewering : een studie die zijn resultaten definitief zou
vastleggen.
Em. Janssen
G. K. CHESTERTON, Orthodoxie.
Vert. door Piet Kerstens. —
Vierde herziene druk. 203 blz.
Het Spectrum, Utrecht-Brussel.
Dit is de vierde druk van dit algemeen bekend en gewaardeerd werk.
Druk en uitgave zijn uitstekend.
Dante ALIGHIERI, De goddelijke
Komedie, Het Vagevuur, De Hel,
de Hemel, in het Nederlands vertaald door P. B. Haghebaert O.
P., herzien en ingeleid door Dr
Rob Antonissen. — 2de druk,
Klassieke Galerij, nr 32, 33, 34.
De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1947, 255, 255 en 254
blz. ing. Fr. 115., geb. Fr. 145,
de drie delen.
Dr Antonissen heeft er goed werk
aan verricht deze vertaling van de
Divina Commedia door P. Haghebaert
(Leuven 1901) opnieuw uit te geven.
Het was ongetwijfeld volstrekt noodzakelijk het al te Westvlaamse-provincialistisch karakter van die overigens zeer degelijke vertaling meedogenloos weg te werken ; na de vergelijking van een paar honderd regels
van de oude bewerking naast de
nieuwe, kregen we de indruk dat de
arbeid van Dr Antonissen toch niet
zo groot geweest is. Gelukkig. Hij
heeft zich werkelijk beperkt bij het
verwijderen van ouderwetse woorden
en provincialismen. Aldus heeft hij
het uitstekende werk van zijn voorganger vrij gaaf gelaten, en tevens
een vlotte Nederlandse tekst weten
te verkrijgen. Ook aan de talrijke
verklarende voetnoten werd niets
veranderd, -- voor zover we het nagingen -- buiten de vermelde lin-

guistische bekommernis. Deze vernieuwde vertaling van de Divina
Commedia in < een gevoelig gerythmeerd proza » verdient dan allen lof.
J. Noë
Julien BENDA, Belphégor, essai sur
l'esthétique de la Société francaise dans la première moitié du
XX siècle. -- Edition Emile Paul,
Frères, Parijs, 1947, 219 blz.,
Fr. Fr. 180.
Onder den symbolischen titel Belphégor legde Julien Benda, in 1918,
de aesthetische houding van de toenmalige Franse samenleving vast ; in
1946, meent hij, is de houding nog
dezelfde : Het is een afgodendienst ;
een kunst van ontroeringen en aandoeningen zonder intellectueel genot;
een « panlyrisme », hoofdzakelijk aan
het alexandrinisme te wijten, aan de
neergeh aalde cultuur, aan het overwegend vrouwelijk element, — en de
komende jaren zullen daaraan wel
niets veranderen. Hij breekt dus een
lans voor het zeventiende eeuwse,
vooral het achttiende eeuwse intellectualisme ; zonder overtuiging
echter daar hij niet gelooft aan een
betere toekomst.
In zover hij de hedendaagse kunst
willekeurig en ongestadig vindt, willekeurig in haar beperktheid en eigenwijs alles profanerend, heeft de
auteur stellig gelijk. Gelijk ook, in
zover hij zich beroept op het constructieve intellectualisme. Maar hij
vergeet dat het intellectualisme zelf,
voor evenwicht en vastheid een hogere mystiek behoeft, een religieuze
overtuiging. De wanorde op het tegelijk overschatte artistieke domein
is, voor onze tijd, een van de allerverderfelijkste kwalen ; het geneesmiddel heet echter niet rationalisme, wel
één-makende religiositeit.
Dertig jaar oud, kan Belphégor,
aan wie « cum grano salis » te aanvaarden weet, nog veel leren.
Em. Janssen

SOCIOLOGIE, ECONOMIE EN POLITIEK
P. J. VERDOORN, Arbeidsduur. en
Welvaartspeil (Capita Selecta
der Economie, dl V) . — Stenfert Kroese, Leiden, 1947, 279
blz., geb. f. 11,75.

Terecht gaat de schrijver er van
uit dat de arbeidsduur slechts een
van de drie « dimensies » is, welke
tezamen --- de andere zijn de kwantiteit der arbeiders en de kwaliteit
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hunner werkzaamheid - het productieve resultaat van de arbeidsfactor
bepalen. De door hem ontlede dimensie heeft hij dan van alle kanten
belicht, op zoek naar « de optimale
arbeidsduur » zo voor ondernemer als
voor arbeider. Alleen het arbeidspsychologische aspect, ofschoon niet
geheel voorbijgezien, komt er wat
karig af. Juist in dit onderwerp kunnen econoom en psycholoog elkander
in het geheel niet missen : ook de
ondernemer zou bij een nadere psychologische voorlichting zijn gebaat,
zijn kijk behoort een andere te zijn
dan de hier geschetste louter-bedrijfseconomische. Bijzondere lof verdient
schr. zeker voor het feit, dat hij
deze theoretische studie naar practische gevolgtrekkingen heeft toegespitst en dus niet heeft geschroomd
economische politiek te bedrijven bij
het beantwoorden van vragen naar
de economische gerechtvaardigheid
ener verkorting van de arbeidsdag,
gezien bij ons huidige welvaartspeil,
en bij een eventuele inkrimping der
werkgelegenheid. In het verlengde
van deze studie ligt - gelijk schr.
ook wel te kennen geeft - een veeleer sociologische dan economische
bezinning op het vraagstuk van de
vrije tijd. Het grondige doorgewerkte
geschrift is verrijkt met een historisch overzicht, het buitenland en
ons land betreffende, (60 blz.) van
de hand van J. E. van Dierendonck.
J. J. M. van der Ven
Dr. E. BRONGERSMA, Katholicsime en rationele staats- en
maatschappijleer. -- Het Spectrum, Utrecht-Brussel. 1948, 64
blz., f 1,25.
Brongersma onderzoekt de vraag
of de katholiek door zijn leer verhinderd wordt met niet-katholieken
te discussiëren over de grondslagen
der staatsleer. De titel van zijn brochure geeft reeds de richting aan,
waarin de oplossing gezocht wordt.
Maatschappijleer steunt op de rede,
die alle mensen gemeen is.
P. d. B.

Jos

DOBRETSBERGER, Katholische Sozialpolitik am Scheideweg
( Graz, 1947) 160 blz.
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Een meesterlijk, zij het zeker lang
niet onaanvechtbaar werkje, waarin
de Grazer hoogleraar sociaal-ethische,
economische, historische en politieke
beschouwingen pregnant tot een zinvol geheel heeft samengevoegd om
een bijdrage te leveren tot de oplossing van wat hij het kernvraagstuk der hedendaagse maatschappijhervorming noemt : de maatschappelijke vorm, waarin de totale beheersing van de natuur en haar
krachten in het productieproces
moet worden gegoten. Het kapitalisme ziet hij daarbij als een overgangsstadium, dat thans zijn einde
behoort te naderen (Hst. I handelt
over Kerk en Kapitalisme) . Dieper
gaat hij in het tweede hoofdstuk
(« Ewiges und Zeitliches in der Sozialethik ») in op het blijvende en
het vergankelijke in onze maatschappelijke ethiek en komt daarbij met
stelligheid op voor de betekenis van
het technisch mogelijke en nodige
naast het ethisch gebodene. De ontwikkeling der Christelijke grondhoudingen jegens de wereldlijke samenleving typeert hij als aanvangend met « Weltflucht », overgaand
(middeleeuwen) naar < Weltdurchdringung » en daarna in « Verweltlichung ». Maar die drie houdingen
vindt men tot heden toe onder allerlei vormen terug, aldus schrijver.
Een royale schets van de vele schakeringen in onze 20e eeuwse maatschappijbeschouwingen besluit de
diagnose.
Prognostisch het belangrijkst is de
stelling, dat de sociale gerechtigheid
slechts een onderbouw is, waarop de
liefde haar werken volbrengt, ook
al verstaat het burgelijke, « op meten
en tellen gedrilde » sociale denken de
grootdadigheid der liefde niet meer.
Concreter werkt de schrijver deze
gedachte uit in de eis van de sociale
binding van alle privaat-eigendom,
welke niet eens voor al vast ligt,
maar varieert naar de maatschappelijke structuur waarbinnen, naar de
omstandigheden waaronder, en naar
de objecten ten aanzien waarvan het.
eigendomsrecht wordt uitgeoefend.
Voor socialisatie en nationalisatie
blijkt de schrijver in een tamelijk
zwak betoog helemaal niet bang ;
de zelfstandige ondernemer komt er
trouwens bij hem nog slechter af, als
hij schrijft over het onverdiende in-
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komen : de ondernemerswinst valt
ook onder die veelomvattende kategorie, evenals trouwens het onverdiende nationale inkomen uit koloniën en scheve douane-verhoudingen
tussen de volken.
Voor de arbeidsverhouding wordt
de « Neu-Romantik » van terugkeer
naar patriarchale betrekkingen ontraden. Planekonomie zou ook de
sociaal-ethische eisen voor de loonpolitiek kunnen tegemoetkomen, en
dan eerder als ze van staatswege
dan als ze in beroepsstanden wordt
geleid.
Ik nam maar enkele saillante punten uit dit overvolle, vaak tot tegenspraak, steeds tot nadenken prikkelende geschrift, dat, ook al zal het
in onze boekhandel niet eenvoudig
te krijgen zijn, toch niet geheel aan
onze aandacht mag ontgaan.
J.J.M. van der Ven
HAMILTON, Alexander, James M.A.DISON and John JAY, The Federalist or the new constitution.
-- Basil Blackwell, Oxford, Mac
Milian en Co. London, 1948,
489 pp.
De verschijning van « The Federalist > in de serie « Blackwell's Political Texts » mag men gerust een
gebeurtenis van betekenis noemen.
Niets is voor de ontwikkeling van
het nieuwe supranationale denken van
meer belang dan de bestudering van
de geschiedenis der Zwitserse en
Noord-Amerikaanse Federatie. En
geen tekst is er, die op de bouw der
laatstgenoemde federatie van grotere
invloed is geweest, dan The Federalist, de verzameling der artikelen, die
Hamilton, Madison en Jay, onder de
gemeenschappelijke schuilnaam van
Publus, tussen October 1787 en
Augustus 1788 deden verschijnen in
de New-Yorkse pers. , Zo groot is de
indruk geweest die deze reeks bij
haar verschijning heeft gemaakt, en
die zij tot op de dag van heden maakt
op het Amerikaanse gemoed, dat Max
Beloff, de bekwame inleider en annotator van deze editie, zelfs van
overschatting kan spreken : « Wanneer de Amerikanen te gemakkelijk
aannemen dat hun eigen Constitutie, en de grootste der commentaren
die erop is gesch reven — The Federalist -- het antwoord bevatten op

alle onopgeloste politieke problemen
der wereld, dan is hun eigen geschiedenis zo goed als die van andere
landen, daar, om hun tot voorzichtigheid te manen ».
Dit neemt niet weg dat er nauwelijks een tekst bestaat voor de uitwerking der hedendaagse federalistische denkbeelden van grater betekenis dan Publius' Federalist.
J. H. C. Creyghton
Dr J. LUNING PRAK, met medewerking van Drs A. D. de
GROOT, E. G. C. Van der
MEULEN, Dr D. S. Van der
VLEUGEL. De moderne onderneming en haar personeel. Een
inleiding tot de Psychotechniek.
— N. V. Uitg. Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 1947, 280 blz.
geb. f. 7.50 fr. 145.
Moet een ondernemer zich bij de
keuze van zijn personeel door zijn
intuïtie en zijn ervaring laten leiden ? Moet een jongeman (resp. zijn
vader of voogd) zich bij de keuze
van een beroep door de toevallige
omstandigheden en mogelijkheden
laten leiden of moeten deze mensen
voorlichting zoeken bij een bekwaam
vakpsycholoog ? De psycholoog is
in staat met zijn tests de intellectuele capaciteiten en de handigheid
van een proefpersoon met vrij grote
nauwkeurigheid te peilen : karakter
en betrouwbarheid ontglippen aan
zijn wetenschappelijke experimenten.
Al heeft zijn ervaring hierbij aan
zijn intuïtie een groteren graad van
nauwkeurigheid gewaarborgd. De
hulp van den psycholoog zal dus in
alle gevallen met kans op succes
worden ingeroepen. Dat hebben de
grote ondernemingen allang begrepen. De kleinere ondernemingen en
de gewone mensen staan er nog
dikwijls sceptisch tegenover. In dit
boek willen enkele auteurs met een
lange praktische ervaring de waarde der psychologie aan een groter
publiek kenbaar maken. Zij kunnen
ondernemer en werkzoekenden helpen met hun methoden, die niet zoveel kosten, dat ze niet zouden renderen. Het werk is vooral ingesteld
op de ondernemers om hen in hun
eigen belang te raden van deze materie kennis te nemen. En het eindigt
met een hoofdstuk, dat zich tot een
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groter publiek richt om hen in de
mogelijkheden en de grenzen van een
psychologisch onderzoek in te leiden.
P. d. B.
Dr Marcel O. LOEYS, Begrotingsevenwicht en conjunctuur. Economisch-speciale Bibliotheek. Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1947, 318 pp. Fr. 250.
Hier wordt ons een wetenschappelijk werk aangeboden dat alzijdig en
zeer nauwkeurig een vraagstuk onderzoekt dat tot heden nog niet methodisch behandeld werd, nl. het
vraagstuk of het evenwicht der gewone begroting een jaarlijks evenwicht moet zijn of een evenwicht
over een langer periode, zodanig dat
tekorten uit de depressie-periode
goed gemaakt worden door tegoeden
uit de hoog-conjunctuur jaren. Om
het jaarlijks evenwicht te bereiken
is men verplicht in tijden van laagconjuncturen den belastingbetaler
bijzonder te treffen. Door het evenwichtsbegrip ruimer op te vatten kan
men hieraan ontkomen en daarenboven het verloop der conjunctuur
gunstig beinvloeden. Een vruchtbare lezing van dit werk vergt economische scholing. De specialist zal
er echter met belangstelling kennis
van nemen en bewonderen hoe Dr
Loeys, na een grondige uiteenzetting
van het vraagstuk, met gezonde durf
nieuwe middelen aanwijst die zullen
bijdragen tot mildering der conjunctuursschommelingen.
K. du Bois
Alimentation, famine et seconrs. Volkenbond (Verenigde Naties)
Genève, 1946, 183 blz.
Deze publicatie werd voor den Volkenbond geschreven en door de Verenigde Naties gefinancierd. Ze beschrijft den toestand in Europa onder
den oorlog en in het eerste vredesjaar met de gevolgen op demographisch gebied. De gegevens die de
schrijver verwerkt zijn overvloedig,
maar niet altijd even betrouwbaar,
zoals trouwens in het werk zelf opgemerkt wordt. Ze laten evenwel toe
er belangrijke besluiten uit af te lei-
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den, vooral waar het over den demographischen toestand gaat.
K. du Bois
Marcel LALOIRE, Samenwerking in
de ondern eming. De ondernemingsraden. - Vertaald door
Karel Goris. J. Duculot, Gembloux, 1948, 239 blz., fr. 100.
Dit werk is in twee grote delen
verdeeld. Eerst wordt er over a de
menselijke vraagstukken in de onderneming » gehandeld ; hierop volgt
een hoofdstuk met de titel c de ondernemingsraden », waarin evenwel
én e de ondernemingsraden » én a de
hervorming van de onderneming »
aan de beurt komen. De schrijver
stelde zich blijkbaar tot hoofddoel
over de structuurhervormingen te
handelen. Hij raakt echter, in het
eerste deel, meerdere andere onderwerpen aan, die hoe belangrijk ook
op zichzelf hier weinig terzake zijn.
Over de structuurhervormingen zelf
worden wij omstandig ingelicht :
over hetgeen elders, in de eerste
plaats in Frankrijk, voorgesteld
wordt en over de plannen bij ons
naar voren gebracht. Op de meest
belangrijke vraag echter, nl. wat én
de wetgever én het privaat initiatief
in België in de nabije toekomst moet
verwezenlijken, blijft het antwoord
onvolledig en weifelend.
du Bois
Prof. J. COURTOIT, Economie der
moderne havens. - Standaard
Boekhandel, Antwerpen, 1948,
196 blz., ing. fr. 160, geb. 195.
Dit werk, steunende op een persoonlijk bezoek aan talrijke zeehavens en op lange studie, onderricht
omstandig aan wie - Staat, Gemeente, particulier onderneming - het
bestuur van een 'zeehaven moet toevertrouwd worden, welke de eisen
zijn van een doeltreffende havenexploitatie, welke beginselen het financieel beheer moeten leiden en eindelijk welke problemen de arbeidsregeling stelt.
Deze studie was bedoeld als proefschrift voor het bekomen van een
doctoraat in de Handelswetenschap-
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pen te Leuven. Prof. Courtoit viel
echter te Duinkerken in 1940. Wij
danken de publicatie van zijn handschrift aan Prof. L. Baudez.
K. B.
K. De CUYPER, Theoretisch en
praktisch boekhouden ten dienste
van studerenden, boekhouders en
accountants. Deel I en II. -- J.
Van In, Lier, 3e druk, 1948, 278
blz., fr. 95.
Wij mochten reeds een vroegere
uitgave van dit leerrijk werk in
Streven » vermelden (1941-42, III,
271) . De lezers tot wie Prof. De
Cuyper zich richt zullen vaststellen,
dat zijn werk zorgvuldig aangepast
werd aan de nieuwe wettelijke regelingen en toestanden, inz. wat betreft
de loonboekhouding en de beursberekeningen ; deze herdruk zal dan ook
bij velen bijzonder welkom zijn.
K. R
Prof. Ph. D. HAROLD ZINK, Government and Politics in the
United States. — Mac Millan
Company, London, New York,
1947, (herziene uitgave) , 1006
blz., £ 0.20.0.
Dit werk licht den lezer op degelijke en tevens onderhoudende wijze
in over de staatkundige inrichting
der Verenigde Staten en over de werking der openbare macht op de veelvuldige gebieden waarover die werking zich uitstrekt. Het optreden op
financieel, economisch en sociaal gebied wordt uitvoerig uiteengezet. Het
grootste deel van het boek is gewijd
aan de Federatie ; de Staten en hun
onderdelen worden evenwel niet over
het hoofd gezien : ruim een vierde
van het werk handelt erover.
De rechtmatige bewondering van
de schrijver voor de politieke inrichting van zijn vaderland belet hem
niet op leemten in de staatsinrichting
en op misstappen der gezagvoerders
te wijzen. Enkele gevoelige plekken
raakt hij evenwel niet of slechts
heel eventjes aan. Wij hadden gaarne
iets meer gewenst over de beperkingen van het stemrecht, over de wettelijke en over de feitelijke : over de

wijze, waarop in enkele staten één
bevolkingsgroep moeilijk in het stemhokje geraakt. Wij hadden ook wat
meer gewenst over de geschiedkundige ontwikkeling van het land vanaf
het begin der kolonisatie, omdat de
geschiedenis het invoeren van enkele
bepalingen uit de Grondwet helpt
beter te begrijpen.
K. du Bois.
Mr. Dr. I. G. van MAASDIJK, Het
Ken-Getal 3-5-39. De code van
de derde wereld crisis. -- Elsevier, Amsterdam, 1948, 341 pp.
De mysterieuze titel zou eerder
een detective-verhaal dan een geschiedkundige beschouwing over de
jaren, voorafgaand aan de tweede
wereldoorlog, doen verwachten. De
oplossing van het mysterie wordt
spoedig gegeven. Want 3 Mei 1939
is de datum, waarop Litwinof vervangen werd door Molotof, wiens diplomatiek beleid in tegenstelling met
dat van zijn voorganger, u_ itgesproken anti-westers is. Ook Churchill
heeft in zijn gedenkschriften op de
belangrijkheid van deze persoonswisseling gewezen. De schrijver
noemt dat omgooien van het roer
een « bedekte oorlogsverklaring » en
het mogelijk begin van een derde
wereldoorlog. Hij wijst nadrukkelijk
op de zwakheid der geallieèrden tegenover Moskou en op de weifelende
politiek, die door de betrekkelijk onervaren James Byrnes gevolgd is.
Door dit talmen is veel tijd verspild,
die door de Sovjet-Unie op haar
niets ontziende wijze is benut om
zich van Oost-Europa meester te
maken. van M. is een cosmopoliet,
die met alle grootheden van deze
aarde in aanraking is gekomen en
de eerste, die de vrucht van zijn
ondervindingen in het Nederlands
heeft megedeeld. De kennismaking
met dit boek werkt verhelderend,
omdat in de wirwar van feiten, die
men zelf uit de verte megemaakt en
beleefd heeft, het juiste oordeel verduisterd wordt.
De vergelijking tussen de strijd
van het christendom tegen het toenmalige Romeinse Rijk en die van
het communisme tegen de huidige
westerse samenleving is niet alleen,
gelijk de schrijver toegeeft, a deli-
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caat, ja haast profaan », maar gaat
mank, omdat het christendom van
bovennatuurlijke oorsprong en werking is en derhalve, al waren er ook
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gunstige natuurlijke factoren aanwezig, met geen enkel menselijk systeem te vergelijken is.
K. J. D.

GE SCHIEDENIS
B. H. SUMMER, Survey of Russian
History, Vertaald onder toezicht
van Dr. Th. J. G. Lochner, onder de titel : Rusland lieden en
Verleden. - J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1948, 108 bladz.,
geb. f. 12, 50.
Voor de doorsnee lezer, die niet
met de Russische geschiedenis op de
hoogte is, is dit een slecht verteerbaar boek. Het geeft geen aaneengesloten verhaal, maar behandelt,
uitgaande van het heden, de verschillende aspecten van het Russische verleden. De grens, de Staat,
het land, de kerk, de Slaven, cie zee
en het westen zijn achtereenvolgens
het voorwerp van bespreking. De
methode, waarbij de lezer langs aller] ei wegen dikwijls dwars door de
historische stof wordt gevoerd maakt
het hem niet makkelijk een synthese
van het geheel te verkrijgen.
Die echter met voldoende voorkennis is uitgerust zal met genoegen van
dit historisch-wetenschappelijk werk
kennis nemen en professor Locher
gelijk geven, als hij zegt : « Ik ken
geen boek, dat in betrekkelijk beknopte vorm zulk een scherp inzicht
geeft in de Russische problemen van
heden en verleden ».
K. J. D.
Philip HUGHES, A History of the
Church. Volume Three : The Revolt against the Church ; Aquinas tot Luther. - Sheed & Ward,
London, 1947, XVI, 556 bldz.
In het eerste en tweede deel dezer
Kerkgeschiedenis, welke resp. verschenen zijn in 1934 en 1935 en thans
in herdruk, behandelde Schr. de Kerk
en de wereld waarin zij werd gesticht, en : De Kerk en de wereld
die zij schiep. Het boek dat wij hier
te bespreken hebben is de eerste
helft van het derde deel : de Kerk
en de Revolutie tegen haar van de

door haar gevormde wereld, een revolutie in naam van wet, gedachte en
zelfs van mystiek.
Hughes heeft een brede en frisse
kijk op de geschiedenis en hij weet
ze ons bij te brengen door scherpe indelingen onder pakkende titels. Het
vierde hoofdstuk b.v. onder de algemene titel : Vijftig kritieke jaren,
1420-1471, behandelt : I, De bedreiging door ketterij en schisma ; II,
De terugkeer van de Islam 1291-1481;
III, De terugkeer van de Oude Wereld. Als men op de daarin voorkomende jaartallen let is een dergelijke indeling vreemd, maar zakelijk
is ze voortreffelijk. De methode herinnert sterk aan Dufourcq, zoals
trouwens over heel de lijn de Schr.
zich sterk op (overigens voortreffelijke) Franse literatuur heeft georiënteerd. Daardoor munt dit boek
uit door klare formuleringen en bezit het een opmerkelijke synthetische kracht. Het verliest zich niet in
beschrijvingen, al verstaat het de
kunst mensen en toestanden zo plastisch te typeren, dat men er een
scherp beeld van meeneemt. Het is
bovendien volkomen eerlijk. Er wordt
niet geretoucheerd, maar dit wil niet
zeggen dat het opgenomen beeld
steeds juist is. Onwillekeurig denkt
men aan het werk van kunstfotografen of cineasten. Hun « filmische
visie » is wel schoon, maar accentueert een bepaald aspect dermate,
dat de juiste proporties van het gehele object niet voldoende tot hun
recht komen. Heel sterk viel mij dit
verschijnsel op bij de lezing van de
dertig bladzijden, welke aan Luther
zijn besteed. De feiten zijn allemaal
juist, behoudens twee minieme details -- in 1505 woonde Luthers familie te Mansfeld en niet te Maagdeburg (blz. 506) en hijzelf is nooit
te Eisenach bij de Broeders des gemenen levens ter school geweest omdat die daar geen school en geen huis
hadden, doch mogelijk - Scheel ontkent het -- wel in hun convict te
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dat men
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bijna met
met de
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staat ze dan
dan niet
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het einde
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Luther as
as a
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force was to
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niet op
niet
op andere
andere detailpunten
detailpunten als
als b.v.
b.v.
inzake de
Inzake
de Moderne
Moderne Devotie
Devotie ingaan.
ingaan.
Zowelzij,
zij, die
die als
als leek
Zowel
leek in
in het
het vak
vak
zich voor
zich
voor de
de geschiedenis
geschiedenis der
der Kerk
Kerk
interesseren, alsook
alsook de vakman
Interesseren,
vakman zulzullen met
len
met veel
veel vrucht
vrucht dit
dit goed
goed gegeschreven en
en doordachte
schreven
doordachte boek
boek ter
ter
hand nemen.
hand
nemen.
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Tesser S.J.
S.J.

Dr Johanna K.
K. OUDENDIJK,
OUDENDIJK, Koningin Victoria. Een Menschenleven
een Eeuw.
in een
Eeuw. -— J.
J. N.
N. MeulenMeulen
hoft, Amsterdam, 1947, 376 blz.,-hof,Amsterda,194736blz.,
geb. f. 8.90.
8.90.
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J.v.H.
W.
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J. T.
R. W.
W. ROOSE,
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1947, 158
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(p. 17-97) schetst de schrijver het
historisch perspectief. Ontstaan uit
de volkskunde, dankt de heemkunde
aan de moderne ontwikkeling van
de geschiedenis haar sterk op het
verleden gericht wezen, terwijl de
algemene verheffing van het kultuurpeil het haar de laatste dertig
jaar mogelijk hebben gemaakt meer
en meer tot alle lagen van de bevolking te kunnen doordringen. Na
gezocht te hebben naar een volledige
definitie van deze jonge wetenschap,
besluit de auteur met enkele vluch-
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tige beschouwingen over het belang,
de practische toepassingen en de gevaren der heemkunde. Op sommige
plaatsen overstelpt hij den lezer met
massa's citaten uit allerlei auteurs,
philosophen, historici, heemkundigen,
paedagogen, en zo meer : hij had
wel wat spaarzamer mogen zijn.
Maar gezien de hele reeks bedoeld
is als een « encyclopedie », heeft hij
meteen een arsenaal van geleerde
prachtspreuken voor de verbreiders
der heemkunde opengesteld.
M. Dierickx

SUNST

Geddes MAC GREGOR, Aesthetic
experience in re ligion. — Macmillan en Co. Ltd., London,
1947, 264 pp.
Het probleem van het aesthetisch
gevoel en de religieuze ervaring
wordt in het boek van Geddes Mac
Gregor « Aesthetic experience in
religion » aan een nieuw onderzoek
onderworpen. De belangstelling voor
dit probleem is na de verrassende
beschouwing van Henri Bremond nog
steeds groeiende. Daaraan danken
wij o.a. het voortreffelijk boek van
Dr. L. Vander Kerken S. J. over dit
onderwerp,, en nu ook bovengenoemd
werk.
Hij stelt zich voor de kwestie
grondig te behandelen, en na de lezing van dit boek zijn wij daarover
zeker niet teleurgesteld, vooral ook,
omdat de schrijver steeds weer begrijpelijk en boeiend bleef, zelfs voor
den philosophisch weinig geschoolden lezer. Lezend in deze verhandeling komt men tot de conclusie, dat
de schrijver zeer veel dankt aan den
Italiaansen philosooph Croce. Wel
worden zijn theorieën niet geheel
aanvaard. Zo verwerpt hij b.v. het
idealistisch agnosticisme van Croce.
Na de analyse van Croce's gedachtengang, vestigt hij de aandacht op
St. Thomas van Aquine. Ook hier is
zijn sympathie niet onvoorwaardelijk. Ofschoon hij niet zonder kritiek
de kenleer van St. Thomas kan aanvaarden, voelt hij toch in menig opzicht meer voor de oplossing (ler
Thomisten dan voor de stellingname
van Croce.
Het tweede deel van dit boek be-

handelt onze kennis van God. Dit
gedeelte is zeer rijk aan inhoud door
het goede historisch-philosophische
overzicht van de Katholieke gedachtenwereld, bijzonder zoals deze zich
manifesteert bij de mystieke schrijvers. Vaak komt de auteur hier tot
verrassende en klare formuleringen.
waardoor dit gedeelte ongetwijfeld
het belangrijkste is. Telkens opnieuw
blijkt ook zijn grote belezenheid op
het gebied van de mystieke en aesthetische literatuur. Ondanks de goede kwaliteiten van deze verhandeling, laat zij ons toch nog onbevredigd. Zo werd dit boek wel een belangrijke bijdrage tot een dieper indringen in het probleem, maar het
betekent geenszins het laatste woord
over dit vraagstuk, wat zeker ook
niet de bedoeling van den schrijver
was.
C. de Groot
C. J. EUSTACE, An infinity of
question. A study of the religion
of art, and of the art of religion
in the lives of five women. —
Dennis Dobson Ltd, London,
1946, 170 pag.
In dit boekje wordt het leven beschouwd van vijf zeer begaafde
vrouwen, die voor den schrijver een
aanleiding waren, om een studie te
maken over de religie der kunst en
de kunst der religie.
De keuze, die C. J. Eustace deed,
lijkt op het eerste gezicht iets willekeurig. Hij neemt als studieobjecten : Helen Foley, Katherine Mansfield, France Pastorelli, Elisabeth
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Leseur, en Sint Theresia van Lisieux,
figuren die gemakkelijk met anderen
kunnen worden aangevuld, en zelfs
al is dit wellicht iets moeilijker door
anderen zouden kunnen worden vervangen. Toch belichten juist deze
vrouwen in een vijfvoudig aspect
zeer gaaf zijn visie, die hij ons wil
meedelen.
De analyse, die de schrijver geeft,
is zeer diep en ontroerend door het
sympathieke navoelen van deze tedere vrouwen zielen. Zelf werd hij
sterk beïnvloed door de gedachtenwereld van Maritain, die ook in de
ontwikkeling van zijn ideeën duidelijk valt te onderkennen, ofschoon
hij ze zeer persoonlijk heeft verwerkt. Een kostbaar boekje van een
fijne geest. Een verrassing is ook
de reproductie van enkele weinig bekende photographieën, die in de uitgave zijn opgenomen.
C. de Groot

steeds vindt hij pakkende formuleringen voor de uitingen van de kunst
en het geestesleven.
Wij zouden slechts nog den schrijver willen vragen : < Wat volgt er
na deze winter van de cultuur ? Is
het een nieuwe lente of een apocalyptisch einde ? ». Laten wij vertrouwen op een nieuwe en schone
voortzetting, zoals ieder jaar ook de
natuur op hernieuwde wijze haar ontwikkeling voortzet in de jonge lente.
Bedriegen de tekenen niet, dan
schuilt onder de verdorde bladeren
van dit huidige winterse seizoen de
blijde aanzet van een belof envolt e
lente.

E. J. WATKIN, Catholic Art and
culture. — Hollis and Carter,
London, 1947, 183 pag., 41 illustr., 18 $ net.
Het beeld dat E. J. Watkin in dit
boekje ontwerpt van de cultuur is
verrassend en belangwekkend. Hij
ziet het cultuur-historisch proces zich
ontwikkelen als het natuurphenomeen, dat zich volstrekt in de vier
grote etappen van lente, zomer,
herfst en winter. Ook in het geestesleven der mensen volgen de seizoenen elkaar op. De klassieke herfst
is tegelijk de christelijke lente. Daarop volgt de zomer der middeleeuwen,
met de laat-zomer van de renaissance. De barok vertegenwoordigt de
herfst, en zo volgt noodzakelijk de
winter van de moderne tijd.
Bij iedere periode echter plaatst
Watkin waardevolle opmerkingen en

Na zijn Etudes d'esthétique médiévale (zie bespreking K. C. T.
Streven Mei 1948, p. 888) , behandelt
Prof. De Bruyne in dit nieuwe boek
nogmaals dezelfde stof, doch in kleiner bestek. Het is ndzhtans helemaal
geen louter résumé of een soort verkorte uitgave ; doch, terwijl de
Etudes de middeleeuwse aesthetiek
eerder historisch analyseerden in hun
800-jarige ontwikkeling, wil dit nieuwe werk een helder-overzichtelijke
synthese geven dezer aesthetiek vanuit de grote hoofdgedachten die haar
beheersen. Het is veelmeer een historisch gestoffeerde gedachtelijke
conclusie dan een samenvatting, en
als zodanig een uiterst nuttig en
zelfstandig complement bij het grote
werk in drie lijvige boekdelen dat
eraan voorafging.
L. Vander Kerken

C. de Groot
Edgar De BRUYNE, L'Esthélique du
Moyen-age. a Essais Philosophiques », Editions de l'Institut
Supérieur de Philosophie, Leuven, 1947, 260 blz.

het art. van den Heer Philip van Isacker :
: 341.542.000 ; lees : 341.524.000 ;
: van 246 op 110 ; lees : van 246 op 106 ;
: van 24,4 op 11,9 ; lees : van 20,2 op 15 ;
lees : De vier uitsluitend Waalse provincies boeken een
verlies van 35.000 inwoners, de vier uitsluitend Vlaamse
provincies een verlies van 241.000 inwoners ;
er staat : 381 inw. ; lees : —381 inw.

Nagekomen correcties op
er staat
er staat
er staat

6e r.v.o. :
p. 1139
p. 1142 13e r.v.b. :
10e r.v.o. :
p. 1143 21e r.v.b. :
17e r.v.o.

DRUKKERIJ L. VANMELLE, DOORNZELESTRAAT, 15, GENT.
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STREVEN

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Met dit elfde nummer eindigt de eerste jaargang van ons
tijdschrift. Vanaf dit ogenblik treedt de periode in, waarin
de directie de medewerking van de abonnés hard nodig
heeft: de periode van de hernieuwing van de abonnementen
en van de propaganda voor de volgende jaargang.
Wat de hernieuwing van de abonnementen betreft Iigt de
zaak duidelijk. We menen te mogen verwachten, dat aIIe
onze abonnés er zullen aan houden het tijdschrift trouw te
blijven. 'We verstouten ons, hun een goede raad te geven :
stort onmiddellijk het abonnementsgeld voor 1948
1949
(200 Fr.) op cle pch.. 4856, De Kinkhoren, Brugge. De
directie heeft zich verplicht gezien, de abonnementsprijs te
verhogen, daar het in de huidige omstandigheden onmogelijk gebleken is, elf nummers van 112 blz. te bezorgen
tegen de tot nog toe vastgestelde prijs. De Iezer vergelijke
de nieuwe prijs (200 Fr.) met die van soortgelijke tijdschriften, en hij zal ondervinden, dat K. C. T. S., gelet
natuurlijk op het aantal bladzijden, nog 50 % goedkoper
is. Liever dan de inhoud te verminderen of aan de kwaliteit
van het papier en de afwerking te tornen, hebben we
besloten, een zeer matige prijsverhoging in te voeren. Van
onze kant hebben we ons verplicht de inhoud van het
tijdschrift tot de hoogst mogelijke volmaaktheid op te
drijven, en aan de afwerking onze uiterste zorgen te
besteden.
-

Vóór 1 October a.s., wanneer het eerste nummer van
volgende jaargang zal verschijnen, zal de jaarlijkse propaganda worden gevoerd, om nieuwe abonnés aan te werven.

Hierin kunt U ons bijstaan op de volgende wijzen
1. Zend ons naam en adres van U bekende personen, die
als toekomstige abonnés in aanmerking komen.
2. Propageer het tijdschrift in Uw eigen midden. Dit zal
U vergemakkelijkt worden door het tweede exemplaar
van de systematische inhoudsopgave. Het volstaat een
kaartje te schrijven naar de administratie : De Kinkhoren, Houtkaai, 22, Brugge, om verder materiaal voor
propaganda te krijgen.
3. Spreek bij gelegenheid aan uw vrienden en kennissen
over het tijdschrift, geef hun uw exemplaar ter inzage
door, maak hun er attent op, dat met 1 October a.s. de
nieuwe jaargang wordt ingezet.
4. Indien U nog andere middelen kent, om propaganda te
voeren, schrijf ons onverwijld: we zullen aI het mogelijke
doen, om ze in werking te stellen.

U weze vooraf van harte dank gezegd, voor uwe medewerking aan de versprijding van ons tijdschrift.

BELANGRIJK BERICHT :
Vanaf 10 September zal het adres van de redactie zijn
Minderbroedersstraat, 11, Leuven.

DESCLEE, DE BROU WER .-. BRUSSEL AMSTER DAM

BOEKEN INGEZONDEN BU DE REDACTIE

.

BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
Belloc, Hilaire, « Richelieu ». -- Spectrum, Utrecht, 212 blz., geb. f. 8,25.
Beth, Dr. Evert W., « Wijsbegeerte der Wiskunde ». - 2e druk, Standaard
Boekhandel, Antwerpen, 387 blz., f. 12,95 - f. 15,05.
Bos, Ch. du -, « Journal II (1924-25) ». -- Corréa, Parijs, 458 blz., Fr. fr. 360.
Bruyne, Dr. E. de -, « Inleidinng tot de Wijsbegeerte ». - 6e druk, Standaard, Antwerpen, 355 blz., f. 12,95 - f. 15,05.
Bruyne, Dr. E. de -, « Philosophie van de Kunst. Phaenemenologie van
het kunstwerk ». - 3e druk, Standaard, Antwerpen, 1948, 355 blz.,
f. 12,95 - f. 15,05.
Carpay S. J., H., « L'action catholique, Essai de justification historique et de
précision doctrinale ». -- Casterman, Doornik, 70 blz., fr. 24.
Clément, Dan., « Suid- Afrika vorentoe. Afrikaanse volksliedjes ». - Voorland,
Brugge - Utrecht, 80 blz., fr. 60.
Cron, Heinrich Jansen, « Leuchtturm Jahrbuch 1948 ». - J. P. Bachem,
Verlag, Köln, 251 blz., geb. 6,75 D.M.
Casterman, Doornik,
Dandoy, Albert, « Le prolétariat et ses problèmes ».
1947, 215 blz., fr. 45.
Danielou, Jean, « Culture et Mystère ». -- Ed. Universitaires, Parijs - Brussel,
100 blz.
Delfos, Dr. Leo, « Verkenningen door onze Geschiedenis ». - Biblion Brugge,
z. j., 198 blz., fr. 50.
Dolan, Albert H., « De Zusters van de H. Theresia van Lisieux ». - Urbi et
Orbi, Amsterdam, 157 blz., geb. f. 3.
Duyvendak, Prof. Dr. J. J. L., « Wegen en Gestalten der Chinese Geschiedenis » - 2e druk, Elsevier, Amsterdam, 356 blz.
Feliciaan, Pater -, O. M. C., « Het licht in het oerwoud ». - Franciscaanse
Standaard, Brugge, 141 blz., fr. 40.
Flicoteaux O. S. B., Dom E., « Sint Jan de Doper ». - Spectrum, Utrecht,
80 blz., f. 1,95.
Hahn, Dr. K. J., « Duitsland als Geestelijk Probleem ». - De Kinkhoren,
Desclée-de Brouwer, Brussel - Amsterdam, 200 blz.
Hanlet, Camille, « Les écrivains belges contemporains ». -- Dessain, Luik,
1946, 2 delen, 1302 blz.
Havelaar, Just, « Vincent van Cogh ». - 5e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 38 blz.
Havermans, Mr. Dr. F. M., « Beknopte Phychiatrie voor sociaal werkenden,
met een hoofdstuk over Psychiatrie in het leger ». - 3e druk, Romen
en Zonen, Roermond, 173 blz., f. 5,10 - f. 6.
Ilymans, Fr. Ernst - en Br. Abram Mey, « Mensch en Samenleving ». Deel II, W. de Haan, Utrecht, 1947.
Jolivet, Régis, « Les doctrines existentialistes de Kierkegaard a J. P. Sartre ».
-- Ed. de Fontenelle, Seine Inférieure, 375 blz.
Jonckheere, Karel, « Vloedlijn, Gedichten (1934-1945) ». --- Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 140 blz.
Katholieke Jeugdbijbel, samengesteld door Holscher en Pater Romualdus,
Romen en Zonen, Roermond, 463 blz., geb. f. 12,50.
Kielbaey S. J., Fl., « De persoonlijkheid van de jeugdleider ». -- Vlaamse
Scouts perscomité, Brussel, 133 blz., fr. 45.
Klazes, Rein en Adr. Schuurman, « Waarom weent gij ? ». --- (Zang voor
Lijdensweek). Voorhoeve, Rotterdam, 24 blz., f. 1,20.
mazes, Rein en J. W. van Setten, « Waar Englen en kinderen van zingen ».
- Voorhoeve, Rotterdam, 23 blz., f. 1,20.
Klazes, Rein en Adr. Schuurman, « Over het kruis tot het licht ». - (Pasen) ,
Voorhoeve, Rotterdam, 24 blz., f. 1,20.
Kramer, A. L. N., « Apakah Indonesiana ? Hoe zeg je 't in 't Indonesisch ? ».
- van Goor, 's Gravenhage, 264 blz., geb. f. 5,95.
Krestovsky, Lydia, « La laideur dans Wart a travers les ages ». -- Ed. du
Seuil, Parijs, 1947, 285 blz.

Lange, R. de –_, « De taal van Ras Sjamra-Ugarit ». -- Dekker en van de
Veght, Nijmegen, 33 blz., f. 1,00.
Linden, J. P. van der —, « Alphonse Esquiros. De la Bohème romantique à
la République sociale ». — Winant, Heerlen, 237 blz.
Look, D. J. en C. Jonker e.a., « Aspecten van het vraagstuk der atoomenergie ». — Amsterdam, 1947, 47 blz.
Loidl, Alois, « 60 Fragen. an die Kirche ». — Herder Verlag, Wolizeile, Wien,
88 blz., Kekart., M. 6,40.
Mahieu, Paul, « De Reclame ». — Standaard, Antwerpen, 207 blz.
Marshall, . Bruce, « Vespers in Weenen ». — Spectrum, Utrecht, 232 blz., geb.
f. 5,25.
Masson, Arthur, « Toine Culot, uit het leven van een Ardeense Dikzak ». -vert. Stessens, Vanderlinden, Brussel, 243 blz., fr. 67.
Miller, C.S.S.R., « Forty Years after Pius XI and the social order ». — Radio
Replies Press, S. Paul, U. S. A., 328 blz.
Moeller, Charles, « Sagesse antique et paradoxe chrétien ». -- Casterman,
Doornik , 380 blz., fr. 90.
Montcheuil, Yves de —, « Grundfragen des inneren Lebens ». -- Dokumente,
Offenburg, Baden, 128 blz., 2 Mark.
Monro, Margaret F., « Margaret Clitherow. Een martelares uit de tijd van
Koningin Elisabeth ». — Spectrum, Utrecht, 88 blz., f. 1,95.
Moreau S. J., E. de —, « Histoire de l'Eglise en Belgique ». — (complément),
Lessianum, Ed. Universelles, Brussel, 520 blz., fr. 575.
Morice, Louis, « Verlaine, Le drame religieux ». -- Beauchesne, Parijs, 1946,
558 blz.
NAUMANN, Johan, Wilhelm, « Altes and Neues Abendland ». — Naumann,
Augsburg, 163 blz.
Nes, C. van —, « Ziel en geest ». -- Stenfert Kroese, Leiden, 1947, 214 blz.,
f. 6.40.
1auwels O. P., C. F., « Apologetiek ». — Romen en Zonen, Roermond, 773 blz.,
f. 12 - fr. 195 (geb.) .
Peeters, A. F., « De grondslagen der Chirowerking ». — Chirojeugd, Antwerpen, 56 blz.
Pirenne, Henri, « De Middeleeuwen ». -- vert. Meyers, Het Kompas, Antwerpen, 300 blz., web. fr. 130, f. 6,90.
Plan voor Godsdienstige Opvoeding. -- R. K. Jongensweeshuis, Tilburg,
48 pp., f. 0,80.
Platoon, « De Staat ». — vert. Boissevain, Wereldbibliotheek, Amsterdam,
242 blz., geb. fr. 75.
Popma, K. J., « De oudheid en wij ». — J. H. Kok, Kempen, 112 blz., f. 1,95,
f. 2,95.
Post, A. Egges, « Indonesische Woordenlijst met beknopte spraakkunst ».
---r van Goor, 's Gravenhage, 205 blz., f. 4,95.
Psalterium, Latijn -Nederlands. vert. Jos. Plets, Desclée-de Brouwer, Brugge,
400 pp., fr. 75, leder : fr. 165.
Raedemaeker S. J., F. De —, « De ideologie van Karl Marx In het Kommunistisch Manifest ». — Lannoo, Tielt, 88 blz., fr. 32.
Raeymaeker, Louis de —, Walter Mund, Jean Ladrière, « La relativité de
nos connaissances ». — Nauwelaerts, Leuven, 158 blz., fr. 55.
Kambonnet, H. G., « Het wezen van het Huwelijk en de echtscheiding ». --Ma r_ iënburg, 's Hertogenbosch, 80 blz.
Rhine, J. "B., « The Reach of the mind ». -- William Sloane, New-York, 1947,
235 blz., geb. 3,50 dollar.
Rochefort, Robert, « Kafka ou l'irréductible espoir ». — Ed. Julliard, Part's,
1947, 254 biz., Fr. fr. 225.
Rost. Nico, « Goethe in Dachau ; Literatuur en Werkelijkheid ». -- Het
Kompas, Antwerpen, 265 blz., geb. f. 5,50.
Royen, O. F. M., Gerlach, « Taal-panoptikum ». — Spectrum, Utrecht, 544
blz., geb. f. 17, 50.
Riiegg, August, « Kunst and Menschlichkeit Homers ». — Benziger Verlag,
Einziedeln, 160 blz., 6,50 Zw. fr.

Sargent, Daniël, « Thomas Morus ». - vert. Zwartebroeckx, Sheed and Ward,
Brussel, 217 blz., fr. 70-95.
Sitwell, Sache verell, « The Netherlands. A study of some. aspects of Art,
Costume and social Life ». - Batsford, London, 168 blz.,
Skinner, Charles E., e.a., « Educational Psychology ». - Prentice Hall, NewYork, 1947, 622 blz., 4,00 dollar.
Spanhove, M. S. C. J., « Van Paters en Studenten ». - Missieseminarie,
Assche, 90 blz., fr. 30.
Spoorenberg O. B. S. A., Fr., « De Pauskeuze ». - Romen en Zonen, Roermond, 165 blz., f. 3,50 - f. 4,25.
Statistiek van de voorlichting bij beroepskeuze en personeelsselectie 1946.
- Staatsdrukkerij, 's Gravenpage, 1948, 25 blz.
Statistiek van de' vrije jeugdvorming 1947. - Staatsdrukkerij ; 's Gravenhage, 1948, 111 blz.
Standinger S. J., Jozef, « Das Schone als Weltanschauung, im Lichte der
platonisch- Augustinische Geisteshaltung ». - Herder Verlag, Wien, 334
blz., f. 10,90.
Stevens O. F. M., B., « Geschiedenis van de Middeleeuwsche Beschaving ».
-- Vlaamse Drukkerij, Leuven, 287 blz., fr. 125.
Streuvels, Stijn -- « Beroering in het Dorp ». - Zonnewende, Kortrijk, z.j.,
332 blz., geb. fr. 135.
Urbain, Albert, « Sur la route avec Notre-Dame ». -- Casterman, Doornik,
145 blz., fr. 33.
Urs von Balthasar, Hans, « Wahrheit, ein Versuch. Erstes Buch, Wahrheit
der Welt ». -- Benziger Verlag, Einsiedein, 1947, 312 blz., Zw. fr. 9-12.
Van Oorlog en Vrede. Gedenkboek voor den Vrede van Munster, 1648-1948.
- Born, Assen, 192 pp., f. 18,75.
Verhoeven, Bernard, « Over de lach ». - Spectrum, Utrecht, 112 blz., geb.
1. 2 90.
Vlamynck, J., « Missionarissen vertellen van koppensnellers en oermensen ».
- Missiehuis, Borgerhout.
Vlamynck, J., « Broeder Pieter van Gent, Apostel van Mexico ». -- Missieseminarie, Assche, 45 blz., fr. 15.
Voght, J. de -, « De zevende Blijdschap van Maria ». - Kinkhoren, Brugge,
94 blz., fr. 40.
Vondel, Joost van den -, « Leeuwendalers ». --- verkl. A. van Duinkerken,
Spectrum, Utrecht, 240 blz., geb. f. 6,90.
Waas, V. van -, « Schermutselingen ». - Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 201 blz., fr. 95.
Etudes carmélitaines, « Satan ». - Desclée-de Brouwer, Brugge, 666 blz.,
fr. 180.
,

,

kent cij

ons QeesteLijk E14

het

TIJDSCHRIFT voor de geschiedenis • der Nederlandse vroomheid ?
Het wakkert, nu reeds 22 jaar, het religieuse fierheidsgevoel aan ;
Openbaart de schatten van ons heerlijk godsdienstig verleden ;
Kost per jaar in Zuid-Nederland 200 fr.

vizaag

u 1tvoEP 1c

p RospECtus

^

Redactie-secretariaten : Prinsstraat 17, Antwer pe n en Dennestraat 135, Nijmegen.
Adm. : J. Lannoo, Kasteelstr. 85-87, Tielt (W. V1.) en Plein 24, Wateringen (Z.H.)

Ondergetekende
woonachtig. , te
wenst een abonnement op

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT STREVEN
met ingang van

Handtekening,

( alleen voor hen die nog geen abonné zijn)
Administratie-adres Nederland Administratie-adres België
Rozengracht 133, Amsterdam De Kinkhoren, Houtkaai 22, Brugge.

KATHOLIEK
CULTUREEL
TIJDSCHRIFT
STREVEN
STUDIEN
ige jaargang van STREVEN

77e jaargang van

Nieuwe reeks Eerste

jaargang

DEEL II, Nr 7-12
April Aug-Sept. 1948

DESCLEE DE BROUWER BRUSSEL — AMSTERDAM

SYSTEMATISCHE INHOUDSOPGAVE
Jrg. 1947-1 948 Dl II

GODSDIENST
De Persoonlijkheid van Jezus — door Prof. Dr Ed. Dhanis S. J.
Jezus en Zijn Broeders -- door Prof. Dr Ed. Dhanis S. J.
De Verrijzenis des Vlezes — door Dr P. Schoonenberg S. J.
Medeverrijzenis -- door Dr H. Schmidt S. J.
Protestantisme en Katholicisme — door Dr J. van Heugten S. J.
Katholicisme en Oecumenisme — door Ch. Indekeu S. J.
WIJSBEGEERTE

673
811
1036
724
785
943

Vestdijk op zoek naar Religie — door Dr J. van Heugten S. J.
Zich-zelf zijn — door Dr S. Strasser
Pjotr Jakowlewitsj Tsjaadájew -- door Dra J. D. W. Steenhuisen

692
796
1040

LETTERKUNDE
1128
« De Demonen » van Dostojewskij — door Dr. J. van Heugten S. J.
1025
André Gide — door Prof. P. H. Simon
De dichterlijke vlucht van Karel van de Woestyne — d. Em. Janssen 970.
714
Katholieke Literatuur in de U. S. A. — door H. C. Gardiner S. J.
KUNST EN CULTUURLEVEN
1059
Romantische Figuren — door C. de Groot S. J.
1159
Het Proces van het Humanisme — door Em. Janssen S. J.
1167
De Cinema van heden — door Roger Stengel
Het Vermeylen-fonds en de Vlaamse Beweging -- d. Em. Janssen S. J. 736
SOCIOLOGIE EN ECONOMIE
Tijdelijke Misdrijven — door Dr P. de Bruin S. J.
Het Kommunistisch Manifest -- door F. De Raedemaeker S. J.
Het Waals economisch Probleem — door Philip van Isacker
De UNO en de Rechten van de Mens — door Rob. A. Graham S. J.
De Missie in Belgisch Kongo, I — door A. Cauwe S. J.
De Missie in Belgisch Kongo, II -- door A. Cauwe S. J.

705
897
1139
1154
842
961

PAEDAGOGIE
Jeugd in het Tijdperk van de Atoombom — door Dr N. Perquin S. J. 1177
GESCHIEDENIS
Bij het gouden Jubileum van H. M. K. Wilhelmina — d. K. J. Derks S. J. 1121
Bij het Eeuwgetijde van de Vrede van Munster — d. Dr J. Poelhekke 912
741
Historische Literatuur in België — door M. Dierickx S. J.
2

WETENSCHAPPEN
Historische Wiskundige Problemen — door Prof. Dr C. Verriest
De Televisie — door Prof. J. de Bormann S. J.

1053
1184

VREEMDE LANDEN EN VOLKEREN
Het onbegrepen Spanje — door M. Dierickx S. J.
Het Dionysische Duitsland — door W. Everet

826
1009

POLITIEK
Het Indië-beleid — door Max van Poll
729, 851, 952, 1065, 1191
Het Federalisme, De Derde weg — door Dr A. Thomas
751
De Westelijke Unie in wording — door Dr A. Thomas
1073
Politiek Overzicht — door K. J. D. en A. V. S.
761, 860, 978, 1081, 1198
KRONIEKEN
Godsdienst
Wetenschap op z'n smalst — door Prof. H. Renckens S. J.
984
Een Desideratum van protestantse Theologiestudenten --- door P. Sch. 1204
Tweeërlei Richting — door J. de Rooy S. J.
1207
Open brief aan Dr J. van Heugten — door Dr M. Bruna
1094
400 jaar Geestelijke Oefeningen — door P. Sch.
1090
Wijsbegeerte
Materialisme — door F. D. R.
Bij de Dood van Nicolas Berdiaeff — door J. v. d. Stap

868
871

Letterkunde
Doden zonder Graf — door Henk Assmann
Waugh contra Cowles — door Em. Janssen S. J.
Bij een opvoering van Hoofts Warenar — door J. Noë S. J.
Prof. Baur over Hooft
Een omstreden Roman — door J. v. H.
Gods Geuzen — door J.v.H.

869
872
874
990
992
1209

Kunst en Cultuurleven
Tentoonstelling van Belgische Kant — door C. de G.
De Gezelle-Thijmvereniging — door E. J.
Schoolstad — door K. J. Derks S. J.
In Memoriam Maria Elisa Belpaire — door E. J.
Het Vermeylenfonds. Open brief aan Em. Janssen - door Jan Boon
Boerenkrijg — door E. J.

1101
1211
875
1210
993
1099

Vreemde Landen en Volkeren
Publiciteitscongres in Duitsland — door Ch. N.
De Vakbeweging in Sovjet-Duitsland — door L. J. M. v. d. Berk

1096
1212

Wetenschappen
De Pontificale Academie voor wetenschappen — d. Prof. Dr C. Heymans 1092

Vijf Eeuwen stedelijk Strafrecht — door J. Van Cleemput

877
3

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE.

Pag.
1184

Bormann S. J. de

Televisie

Bruin S. J., Dr P. de

Tijdelijke misdrijven

705

Cauwe S. J., A.

De Missie in Belgisch Kongo I
De Missie in Belgisch Kongo II

842
961

Dhanis, S. J., Prof. Dr Ed.

De morele en religieuze Persoonlijkheid van Jezus
Jezus en Zijn broeders

673
811

Bij het gouden Jubileum v an H. M.
Koningin Wilhelmina

1121

Derks S. J., R. J.
Dierickx S. J., M.

Historische Literatuur in België
Het onbegrepen Spanje

Everaet, W.

Het Dionysische Duitsland

Gardiner S. 3., H. C.

Katholieke Literatuur in U. S. A.

Graham S. 3., Rob. A.

De UNO en de Rechten van de Mens 1154

Groot S. J., C. de

Romantische Figuren

1059

Heugten S. J., Dr J. van

Vestdijk op zoek naar Religie
Protestantisme en Katholicisme
De Demonen

692
785
1128

Indekeu S. J., Ch.

Katholicisme en Oecumenisme

Isacker, Philip van

Het Waals Economisch Probleem

Janssen S. J., Em.

Het Vermeylenfonds en de Vlaamse
Beweging
De dichterlijke vlucht v an Karel v.
d. Woestijne
Het Proces van het Humanisme

Nieuwe Boeken

1009
714

943
1139
736
970
1159

769, 880, 997, 1103, 1215

Perquin S. J., Dr N.

Jeugd in het Atoomtijdperk

Poelhekke, Dr J.

Bij het Eeuwgetijde van de Vrede
van Munster

4

741
826

1177
912

Pag.
761, 860, 978, 1081, 1198

Politiek Overzicht

729, 851, 952, 1065, 1191

Poll, Max van

Het Indië-Beleid

Raedemaeker S. J., F. De

Het Kommunistisch Manifest

897

Schmidt S. J., Dr H.

Medeverrijzenis

724

Schoonenberg S. J., Dr P.

De Verrijzenis des Vlezes

1036

Simon, Prof. P. H.

André Gide

1025

Steenhuisen, Dra J. D. W.

Pjotr Jakowlewitsj Tsjadhjew

1040

Stengel, Roger

De Cinema van heden

1167

Strasser, Dr S.

Zich-zelf zijn

Thomas, Dr A.

De derde weg - Federalisme
De Westelijke Unie in wording

751
1073

Verriest, Prof. Dr G.

Historische wiskundige. Problemen

1053

Wijnpersse, Dr W. M. A. van de

De Mystiek van Vondels Kruisbergh

796

928

KRONIEKEN
Assmann, Henk
Baur, Prof.
Berk, L. J. M. van den
Boon, Jan

Bruna, Dr M.
Cleemput, J. -Van
Derks S. J., K. J.
Groot S. J., C. de
Heugten, S. J., Dr J. van
Heymans, Prof. Dr. C.
Janssen S. J., Em.

Niederer S. J., Ch.
NoëS.J.,J.
Raedemaeker S. J., F. De
Renckens S. J., Prof. H.
Rooy S. J., J. de
Schoonenberg S. J., Dr P.

Stap, J. v. d.

Doden zonder Graf
Rede op de P. C. Hooftherdenking te
Brussel
De Vakbeweging in Sovjet-Duitsland
Brief aan Em. Janssen. Het Vermeylenfonds
Open brief aan Dr J. van Heugten
Vijf Eeuwen stedelijk Strafrecht
Schoolstad
Tentoonstelling van Belgische Kant
Een omstreden roman
Gods Geuzen
De Pontificale Academie voor
Wetenschappen
Waugh contra Cowles
Boerenkrijg
In Memoriam Maria Elisa Belpaire
De Gezelle-Thijm-vereniging
Publiciteitscongres in Duitsland
Bij een opvoering van Hoofts
Warenar
Materialisme
Wetenschap op z'n smalst
Tweeërlei Richting
400 jaar Geestelijke Oefeningen
Een Desideratum van protestantse
theologie-studenten
Bij de dood van Nicolas Berdiaeff

869

990
1212
993
1094
877
875
1101
992

1209
1092
872
1099
1210
1211
1096
874
868
984
1207
1090
1204
871
5

GERECENSEERDE BOEKEN *
ACKERE, J. van — Dichterschap en
levensvlam bij Keats en Beaudelaire
ACKERE, J. van — Inwijding in de
meesterwerken van het klavier
ADAMS, mean — De oude Appelboom
ADRIANUS, O. F. M. Cap. — Heilig
vuur

AERDE, Rogier van — Stenka Razin
AMSTEL, H. van — De laatsten der
Wajarikoele's
ANGELL, Norman — The steep places
ANTONISSEN, Rob. — Lyriek der Nederlanders I
ARCY, M. C. d' — Das Rotsel des
Uebels
ARTS, A.C.B. — De eerb. Père Antoine
Chevrier
AUGUSTINUS — Belijdenissen
BAUMIER — 240 Lithografieën
BEKMAN, B. — Het tweede bedrijf
BELPAIRE, M. E. — Gestalten in 't
Verleden
BENDA, J. — Belphégor
BERDJAJEW, N. — Slavernij en vrijheid
BERG, I. J. M.v.d. — Moraal met en
zonder God
BERKHOF, A. — Rotsen in den storm
BERKHOF, A. — De houtvester van
St Gallen
BESKOW, Nils — Gods wegen
BINDEL, V. — Claudel et nous
BLANCQUAERT, E. — Stand en uitbouw der Vl. beweging, n. 3
BODLAENDER, M. L. — Politeia
BOEREBOOM, M. — Handboek voor
muziekgeschiedenis
BONNES, J. P. — Le bonheur du mas
-que
BOREL, P. L. — Vie d'Alfred Thélin I
BOSCHVOGEL, F. R. — Antoon van
Dijck
BOSCHVOGEL, F. R. — De Beuken-

hage
BOSCHVOGEL, F. R. — Niet Wanhopen, Maria Christina
BOUMAN, P. J. — Algemene maatschappijleer
BOYER, Ch. — Handboek der wijsbegeerte II
BRAKELL BUYS, R. v. — Drie Dichteressen uit het Vict, tijdperk
BRANDE, J. Van den — Algemeene
insectenleer
BREUKERS, E.M.J. — Levensvormen
BRONGERSMA, E. — Katholicisme en
rationele Staats- en Maatschappijleer
BROUWER, A. M. — Verzoening
BROUWER, A. Th. — Gods lof volgens
de brieven van S. Paulus
BRUEL, J. B. v. d. — De mens in de
productie
BRUYNE, E. de -- Etudes d'esthétique
médiévale
BRUYNE, E. de — L'esthétique du
Moyen -age
BUITENWEG, H. — Zwerftochten door
Java
BURHAM, James — Machtsvorming der
bewindvoerders

886
1005
1114
1220
1112
1120
890
1116
1110
1219
1218
1063
1114
773
1224
1000
1218
774
1114
1106
777
775
891
1004
1223
1003
890
1113
1115
771
772
1001
784
1120
1225
771
1218
892
888
1232
1008
891

CALKER, H. H. van — Prof. Dr. J.
H. Jurres
CHABANON, A. — La poétique de
Péguy
CHESTERTON, G. K. — Waar het om
gaat

CHESTERTON, G. K. — Orthodoxie
CIANFARRA, C. M. — De oorlog en
het vaticaan
ClnLEN, M. — Schets ener katholieke
wereldbeschouwing

1064
886
881
1224
1006
1218

CLAUS, K. L. — Priesterlijke zielenijver
1217
COELLO, Paula — La Espana de hoy 895
COO, J. De — Rubensgids v. de Antw.
Kerken
1119
COO, J. De — 'De boer in de kunst 1118
COOLEN, Antoon — Uit het kleine rijk
775
CORNELISSEN, L. H. — Geloof zonder
prediking
769
COURTOIT, J. — Economie der moderne havens
1227
CRUYSBERGHS, K. — Luceat lux
vestra
880
CRUTTWELL, R. W. — Virgil's mind
and work
1006
CUYPER, K. De — Theoretisch en
practisch boekhouden
1228
DANTE, , Alighieri -- De Goddelijke
Komedie
DEGRIJSE, O. — Christelijk huma•

1224

nisme
1108
DEHON, J. L. — In Jezus' Hart
998
DELFGAAUW, B. — Wat is existentialisme ?
1109
DEMEDTS, A. — Voor de avond valt
773
DEURSEN, A. v. — Bijbels beeldwoordenboek
771
DEWACHTER, R. — Pieter de Bezembinder
1001
DHAENENS, E. — Wandtegeltjes
1118
DIPPEL, C. J'. — Kerk en wereld in
de crisis
770
DOBRETSBERGER, J. — Kath. Sozialpolitik am Scheideweg
1225
DONCKER, A. — De einder
1002
DOSTOJEWSKIJ — De Demonen
1128 vv.
DUINKERKEN, A. v. — Waarom ik
zo denk
772
DURANT, Will — Die Geschichte der
Zivilisation I
778
DIJK, A. v. — Cornelius Musius
894
EGENTER, R. — Von der Einfachkeit 1110
ENGLEBERT, O. — Vie de St. Francois d'Assise
1219
EUSTACE, C. J. — An infinity of
question
1231
FABIANUS O.F.M. — Kerkboek voor
het Kath. meisje
FETTER, J.C.A. — De Russen en hun
kerk
FRANCINO, J. — Geschiedenis van de
orde der Kruisheren
FRIEDLAENDER, M. — Von Kunst
und Kennerschaft

888

GARREAU, A. — J. K. Huysnians
GEDDES, Mac. G. — Aesthetic experience in religion

1231

881
771
895

777

* Wanneer een boek door meerdere auteurs is geschreven, wordt alleen de eerste naam
vermeld. Sommige titels zijn ingekort.

6

GESCHER, F. M.

—

Naar het uiteinde

der aarde

LOEN, A. E. — Inleiding tot de wijsbegeerte
LOEYS, M. O. — Begrotingsevenwicht
en conjunctuur
LOTTIN, O. — Principes de Morale
LOUIS, Fr. — Se habla espanol
LOVAT, L. — Maurice Baring
LUNING PRAK, J. — De moderne
onderneming en haar personeel
MAASDIJK, J. G. van — Het kengetal
3-5-39
MAASWIJK, M. van — Zwerftocht
naar Arifina
MABILLE DE PONCHEVILLE, A. —
Vie de Louis Le Cardonel
MAK, J. J. — Middeleeuwse kerstliederen
MALTHA, A. H. — Korte retraite
MANDERE, H. v.d. — Het 12-jarig
bestand
MANDERE, H. v.d. — Dertig jaar
wereldstrijd
MANDERE, H. v.d. — De Unie van
Utrecht
MANDERS, H. — De liefde in de spiritualiteit van St Alfonsus
893
MANSFIELD, K. — Prélude
1226 MARSHALL, Bruce — Vespers in
1209
Weenen
MARITAIN, J. — Alles en niets
1119 MEERLOO, A. M. — De moeilijke
vrede
889 MENS, Gerebern — De boetelinge van
998
Cortona
MERCENIER, E. — La Prière des
1110
Eglises de rite Byzantin
MIKRO — Toiings
1229
MILLER, H. M. — An outline-history
of music
783
MOERMAN, J. J. — De piraten komen
MONCHEUIL, Y. de — De kerk en de
wereld van vandaag
894 MUENSTERBERGER, W. — Lyriek
770
der natuurvolken
MULDER, W. — Parochie en parochiegeestelijkheid
1007
MYLBEHE, A. van — Arthur Quellien
781
1216 NAAYKENS, B. — Meester, wat moet
ik doen ?
999 NEWMAN, J. H. — Preken gehouden
aij verschillende gelegenheden
NIEBURH, R. — De teekenen der
tijden
895
744 NIEUWENHUIS, J. — Vooruit en
omhoog, A. Miens
896

GEZA, Gardonyi — Slaven van God 1113
GIHRUNG, H. — Abendland and Kultur
780
GILL, Erie — Letters of Eric Gill
1003
GILLIAMS, M. — Inleiding tot de idee
Henri de Brakeleer
1061
GLASSTONE, S. — Theoretical chemistry
784
GOEMANS O.F.M. — Het Christendom
en de vrouw
883
GORRIS, G. — Le Sage ten Broek I 781
GREEFF, Et. De — Introduction a la
criminologie
783
GROESSEN, Hub. v. — Het kerkelijk
1216
recht
1207
GROSSOUW, W. — Innerlijk leven
1104
GROSSOUW, W. — In Christus
GUARDINI, R. — De Heer, Le Seigneur 882
GUERANGER, Dom Prosper — Grondbeginselen van het religieuze leven
1220
GIJSEN, Marnix — Het boek van Joachim van Babylon
1114
HACKET, Fr. — Hendrik VIII
HAMILTON, A. — The Federalist or
the new constitution
HARTOG, Jan de — Gods GeuzenII
HAVE, J. J. ten — Het psychotechnisch
onderzoek

HELBIG, J. — De glasschilderkunst
in België
HILDEBRAND, D. von — Het huwelijk
HOOGVELD, J. — Inleiding tot de
Wijsbegeerte

HUGHES, P. —
church
HUXLEY,

A

Julian —

logiste

history of the
Essais d'un bio-

JANSSEN, Kan. J; E. — Turnhout en

de Kempen

JANSSEN, Dr L. — God en mensch
JEANS, James — Natuurkunde en
wilsbegeerte
JONG, Hard. de — Handboek der kerkgeschiedenis I, II
JONG, W. R. de — Catechetiek
JORGENSEN, J. — De H. Franciscus

van Assisi

KEMP, D. v. d. — Spaanse spraakkunst voor de handel
KEVER, J. De — De laatste mens

KIRK, Dudley — Europe's population

in the interwar years
KNIPPENBERG, H. H. — Zon over
het leven
KNOEF, J`. — Tusschen Rococo en
Romantiek
HOL, A. van — Christus' plaats in
St Thomas' moraalsysteem
KRAMERS' Woordenboek, Frans-Neder-

lands ; Nederl. -Frans
KUYLE, A. — IX Gedichten
LALOIRE, M. — De ondernemingsraden

LECLERCQ, J. — Le mariage chrétien
LE FORT, , G. von — Der Kranz der
Engel
LEMAITRE, G. — L'hypothèse de 1'atome primitif
LE ORS, S. — De geschiedenis der
bouwkunst in Vlaanderen

1227
884
895
1116
1226
1228
885
1223
775
1218
893
894
1006
1107
776
1221
769
1119
1218
1215
885
1004
1008
997
887
883
890

770
1219
779
782

781
1221
1059
1216
895
885

ORTEGAT, P. — Intuition et religion
OUDENDIJK, J. H. — Koningin Victoria
OVEN, A. van — Wereldorganisatie
PETRI, G. — Soliloquium ignitum cum
Deo
PLAT, St. — De geschiedenis van een
gezin

PILLECIJN, De — Jan Tervaert
PLATENBURG, T. J. — Nationaal

1227
landbouwbeleid
1107 POELHEKHE, J. J. — De vrede van
Munster
992
POL, W. H. van de — Het Christelijk
dilemma
783 PRENEN, H. L. — Tafelrede en andere
gedichten

1118

PRICK, W. — Bisschop Neils

1000
1230
780
1107
1105
1113
892
1006
1103
1112
895

7

RACHMANOWA, A. — Daa Leben eines
grossen Biinders
ROBBERS, H. -- Wijsbegeerte en openbaring
ROGIER, L. J. — Geschiedenis van het
katholicisme in N. Nederland III
ROMAINS, d. — Le problème numéro
un
RONGEN, H. — Gesprekken met Christus III
ROOYEN, H. van — Ste Odilia
ROPS, D. — Gewijde geschiedenis
ROUGEMONT, D. de — Les personnas
du drame
ROUQUETTE, R. — Textes des martyrs
de la nouvelle France
RUGGLES, E. — Gérard Manley Hopkins
SASSEN, F. — Wijsgerig leven in
Nederland
SCHEERDER, J. — Marta zijn moeder
SCHELKENS, P. — Zielebrood
SCHREURS, J. — Het glazen paardje
SCHWENDIMAN, Fr. — De H. Hartverering en de zielzorg
SHERIDON, J. D. — De school in
Paradise Alley
SINCLAIR, Upton — Les jeux du
cirque
SOURIE, L. — Het werk van Ernest
Claes
STEEN, J. van der — Ernest Hemingway
STEINBECK, J. — De druiven der
gramschap
STEINMANN, E. — Vom Lobgesang
der Welt
STERKENS, B. — Het stellen in het

Nederlands
SURARD, Kard. — Opbloei of verval
der kerk
SUMMER, B. H. — Rusland, heden en
verleden

THILS, G. — Naar een nieuwe voorstelling van de katholieke zedenleer
THONE, P. — Aux sources de notre
union divine
TIELROOY, J. — Ernest Renan 888 en
TIMMERS, .4'. J. M. — Symboliek en
iconographie der Christelijke kunst
TOLSTOY, L. — Oorlog en vrede I, II
TULKENS, J. — Zo zingt mijn
blondje
TURNELL, M. — The classical moment
URS VON BALTHASAR, H. — Die
grossen Ordensregeln

VANDERVELDEN, J. — Vondels wereldbeeld

777

VEEN, P. van — Johannes de Dooper 883
VEEN, P. van — David koning van

999

Israël
VEEN, P. van — Elias het louterend

vuur

883

883

893 VERDOORN, P. J. — Arbeidsduur en
1224
Welvaartspeil
886
1109 VERHOFSTEDE, A. L. — Beatrijs
Vs RKUYL, J. — Enkele aspecten van
770
het probleem der godsdienstvrijheid 1215
1105
VERSLUIS, W. G. — Geschiedenis van
de emancipatie der katholieken in Ne881
1230
derland
1223 VERVOORT, C. — Signum in bonum 1218
VERWEY, J. A. — Geen tochtje zonder
1120
vrucht
1219
VESTDIJK, S. — De toekomst der
692 vv.
religie
776
887
VILLON, — Balladen
VOGEL, C. de — Ecclesia catholica 1104
883
1111 VORINGER, K. — Bruder Klaus
1221
VONDEL, J. v.d. — Leeuwendalers
1220
1216 VONIER, D. — Het goddelijk moeder 1108
schap van Maria
1114
VRANKRIJKER, A. C. N. de — Naer896
dincklant
997
724
VUGT, Th. van — De medeverrijzenis
Innigheid
1217
van
887 VIJDY, Bruno — Dagen
1222 WALDA, J. — Mister Field
WALSH, W. T. — Our Lady of Fa1114
tima
WATKIN, E. J. — Catholic art and

1002
776

culture
WINDEY, P. J. — Romeins missaal
met vespers

1002

1219
1232
1106

WINKLER, C. — Herinneringen 18551941
WOUDE, J. v.d. — Reederij Waterman 1221
1110
1116 WURM, A. — Der dunkle Teppich
WIJNGAERDT, J. v.d. — Brieven aan
883

880

Elckerlyc

773

1229 YELTES, H. F. M. — Gerard Bilders 1061

ZINS, D. Harold — Government and
1228
politics in the U. S.
1227
Alimentation, famine et secours
1105 Het Amsterdamse bos
896
984
1104
Christus de Heiland
1108
Ecclesia Docens
1117
1120
Gedenkboek 1940-1945
777 De Heilige Benedictus en zijn orde
1106
769
Ma joie terrestre ot donc es-tu ?
1001 De Kath. jeugdbijbel d. To Holscher 1220
De • Katholieke Kerk — Godsdienstleer
1222
880
en apologie
Medisch-Hygienisch handboek voor Missionarissen
1007
1005
1220 24 Paasliederen
1005
Ons volkslied
Wending, Jan. 1948 — Rooms-Katho1112
licisme
785 vv.
887

Bijvoegsel bij Katholiek Cultureel Tijdschrift « STREVEN » — Nr 11-12 — Aug.-Sept. 1948

8

Dr. K. J. HAHN :

DUITSLAND
ALS GEESTELIJK PROBLEEM
I

ONTWRICHTING EN HERSTEL

Schrijver, Dr. K. J. Hahn is secretaris van het
Katholiek genootschap voor Geestelijke Vernieuwing.
Dit Genootschap houdt zich bijzonder bezig met de
bestudering en het leveren van een bij drage tot de
oplossing van het probleem Duitsland.
Duitsland moet weder worden opgenomen in de WestEuropese volkeren-familie. Weinigen zijn er, die dit
niet aanvaarden als een noodzakelijkheid. Het is
echter vooral de vraag die nijpt : welk Duitsland voor
deze opneming in aanmerking komt, m.a.w. welke
vooruitzichten biedt Duitsland voor een vruchtbare
en vreedzame samenleving in familieverband ?
Dr. Hahn heeft in zijn geschrift een actuele bijdrage
tot de beantwoording dezer vraag gegeven. Hij kent
de Duitse mentaliteit van natuurswege en door diepgaande studie ; door zijn huidige functie kent hij ook
terdege de geestelijke situatie van het na-oorlogse
Duitsland. Zo heeft hij - wat ook het wezenlijke
van het vraagstuk is - Duitsland beschouwd als
geestelijk probleem. Hij bespreekt in zijn boek het
Duitse volk en zijn Staat, de Mens en de Wereld, het
Zijn en Worden van de Duitse Natie, de tragedie van
het Duitse Nationalisme, de tegenstelling tussen
Pruisen en Oostenrijk en tenslotte de mogelijkheid
van een herstel. Binnen het gekozen bestek stellig
een grondige en tegelijk interessante behandeling
van een der nijpendste hedendaagse problemen.
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