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KATHOLIEK PACIFISME

Katholiek Pacifisme ?
door Prof. J. SALSMANS. S. I.
Mag een katholiek pacifist zijn ? Niet alleen mag hij het, maar
hij moet het zijn... doch in den goeden christelijken zin. Zooals in
andere zaken die innig verband houden met geloof en zeden, is het
voldoende te willen luisteren naar de katholieke leer, verkondigd van
af de Godgeleerden in de middeleeuwen tot de moderne Pausen toe.
Vooral Benedictus XV en Pius XI hebben meer dan eens den gruwel
van den oorlog geschandvlekt, en duidelijk voorgehouden dat de
brutale macht der wapenen nu eens voor goed zou wijken voor de
macht van het recht ; ze hebben de reusachtige geldverspilling tot
t
uitputting der v olkeren toe en het verlies van menschenlevens betreurd, en onomwonden verklaard dat de Staatshoofden strikt verplicht zijn naar ontwapening te streven, naar de inrichting van een
internationaal scheidsgerecht, dat zoo veel waarborgen mogelijk geven
zou. K Daar moet het heen en in die richting moet worden gewerkt,
en door de Katholieken voorop ». ( 1 ) Het ware een schande aan
andersdenkenden, ongeloovigen, socialisten, protestanten, het monopolium van pacifisme te laten, op gevaar af het minder goede banen
te zien opgaan.
In de verste verte mogen wij niet laten zeggen dat de Kerk gunstig
gestemd is voor den oorlog. Zekere handelwijzen van krijgszuchtige
kerkvorsten uit de middeleeuwen, zekere uitdrukkingen van eenzijdige
bewondering voor « heldendaden » op het slagveld, zijn sterk beïnvloed geweest door de heerschende ruwe zeden van die tijden.
Christenen gaven daar wel eens aan toe, zonder duidelijk bewust te
zijn dat zulke stemming heelemaal niet overeen te brengen is met
zachtmoedigheid, liefde en rechtvaardigheid zooals het Evangelie die
aanpreekt. Maar het ware onjuist en lasterlijk voor die daden van
enkelingen de Kerk zelf verantwoordelijk te stellen. Zij heeft zeker
gedaan wat ze kon om de oorlogswoede te temperen : getuige de
Godsvrede, en de Kruisvaarten die aan de strijdlustigheid der katholieke vorsten een geoorloofde richting gaven. De kerkelijke leeraars
eischten toen zooals nu zeer strenge voorwaarden tot een wettigen
(1)

R.

Regout S. I. in

Studiën, 1933, I, blz. 189.
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oorlog, en de moderne Staatsregeerders zouden veel profijt halen...
uit het bestudeeren en... naleven van die zedelijke wetten.
Nu echter, God zij dank, de oorlogsstemming bij het volk zelf bijna
overal bekoeld is, nu velen, ook andersdenkenden, hoe langer hoe
duidelijker het onredelijke en doemwaardige van wapengeweld op
zich zelf inzien, ware het een grove fout voor een katholiek, en veel
meer voor een priester of een kloosterling, zich eenigszins gunstig
uit te laten over den oorlog, als ware hij een factor van karaktervorming, beschaving en vooruitgang ; het is godslasterlijk den oorlog
voor te stellen als een aderlating door Gods Voorzienigheid (! !)
periodisch op de volkeren toegepast om ze te zuiveren, te genezen,
te versterken. Het is pedagogisch verkeerd in het onderricht der jeugd
de geschiedenis der volkeren, vooral van het eigen vaderland, te
beperken tot een aaneenschakeling van veldslagen en- overwinningen,
zoodat bij de jongelingen de krijgsmoed als de verhevenste en eerbiedwaardigste deugd begint te gelden, de voornaamste bron van grootheid en zielenadel. Dat kinderen « soldaatje spelen » of zich met
« oorlogsspeelgoed » vermaken, is niet het ideaal ; nog veel minder
een al te militaristische opvoeding der jeugd.
De oorlog is immers en blijft altijd een gruwel in Gods oog, omdat
hij noodzakelijk een schromelijk onrecht in één der partijen veronderstelt, daar objectief gesproken geen aan beide zijden rechtvaardige
oorlog bestaan kan, — omdat hij ook onvermijdelijk aanleiding geeft
tot geringschatting en tot verdelging van het leven van « redelijke
wezens » en tot onberekenbare rampen aan beide kanten. Met reden
laat de Kerk de geloovigen bidden er van verlost te blijven, zoowel
als van pest en hongersnood, in één adem : A peste, fame et bello,
libera nos, Domfine. Tot dit kwaad leent een verstandig, onbevooroordeeld en gewetensvol mensch nooit de hand, tenzij om een veel
grooter onheil te voorkomen. Hij toont er zich nimmer of nooit
sympathiek voor. Een soldaat, ook een beroepsofficier, behoort zeer
streng zijn stemming en bedoeling tot de verdediging van orde en
recht te beperken ; hij wenscht nooit gebruik van zijn wapens te
moeten maken, noch min noch meer dan wie bij rijkswacht of stadspolitie ingelijfd is. Dat de goede God soms uit dit kwaad, als het
toch voorkomt door de boosheid en de driften der menschen, zeker
goed doet ontstaan, is een triomf van zijn alwijze Voorzienigheid
die uit het kwade het goede weet te halen, maar dat maakt dit euvel
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niet op zich zelf begeerenswaardig : men mag geen moreel kwaad
wenschen opdat er een goed gevolg zou uit voortkomen ! Dat ook
in die « beproeving », zooals in pest en hongersnood, edele zielen de
gelegenheid waarnemen om heldhaftige daden van moet en deugd
te stellen, om haar karakter te vormen en te stalen, dat strekt haar
tot eer en geestelijk profijt... Maar dat doet nu heelemaal niets af
aan de afschuwelijkheid der zaak in zich zelf beschouwd : het zijn
slechts toevallige gevolgen uit een oorzaak die uiteraard slecht is.
Alles te zamen genomen, indien men « militarisme » noemt de
sympathieke genegenheid voor den oorlog en de strekking om bewapeningen en legeruitgaven zonder streng bewezen noodzakelijkheid
immer uit te breiden, om in een eventueelen oorlog, wettig of niet,
goed figuur te maken, dan staat het onomstootelijk vast dat elk
redelijk en gewetensvol mensch antimilitarist moet zijn, ja dat de
Kerk zelf zich altijd antimilitarist en pacifist betuigd heeft.
**
En toch... ofschoon om de rampen van den wereldoorlog de
pacifistische meening zoowat overal is doorgedrongen... toch zou
men, menschelijker wijze gesproken, den moed opgeven ; zoogezegd
ijveren de Mogendheden voor den wereldvrede ; ontwapeningsvoorstellen en conferenties volgen in snel tempo op elkaar en... mislukken
de eene na de andere, daar ze afschampen op de heersch- en hebzucht, op den moedwil en hoogmoed der menschen ; zelfs naar het
uiterlijke alleen te oordeelen, is er tusschen zekere naties een wedloop
naar bewapening (1) , manschappen, kanonnen en forten, lucht- en
zeevloot... en wat er in het geheim gekonkelfoesd en voorbereid
wordt, is wellicht nog verschrikkelijker. Men stoort zich niet aan
beperkingen, die men heilig gezworen heeft. Geen dag gaat voorbij
of men leest in de krant van millioenen, ja milliarden als legerkredieten gevraagd, van bestellingen van oorlogsmateriaal, van vernuftige uitvindingen om menschen, menschen asjeblieft, in grooter
(1) Dat zegt de Paus zelf : nimium illud acrius in dies certamen : een hoe langer
hoe scherper wedijver in militaire uitrusting en in het voorbereiden van oorlogstuig
(Brief Nova impendet, 2 Oct. 1931) . « Wij vernieuwen dienaangaande onze vermaningen en die van onzen Voorganger en betreuren ten zeerste dat men ze nog niet
heeft onderhouden » en zich dan wendende tot de Bisschoppen, spoort de Paus hen
aan door woord en schrift, op de best mogelijke manier, allen voor te lichten,
opdat ze tot meer vredelievende en christelijke gevoelens zouden komen.
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getal, spoediger en wetenschappelijker ad patres te sturen. Alleen
de oorlogsindustrieën, zegde men typisch, kennen geen crisis. Zekere
« demonstraties » zijn beteekenisvol : de Vereenigde Staten toonen
eens aan Japan « wat ze kunnen » door 101 oorlogsschepen op
24 uren door het Panamakanaal te brengen. Volkenbond en Internationale Rechtbank maken daarbij een pover figuur ! Zooals de hebzuchtigen
zuchtigen bij Jeremias (VI, 14) die den oorlog over hun land neerhaalden, roepen de groote bazen voortdurend : « Vrede ! vrede !...
en vrede is er niet ! Pax, pax et non erat pax. »
Ja, eeuwig blijft het waar : « Nisi Dominus... Tenzij de Heer
het huis bouwt, arbeiden de bouwlieden nutteloos ; als het de Heer
niet is die de stad bewaart, dan waakt haar bewaker te vergeefs. »
(Ps. 126) Men heeft God niet erkend noch den Paus noodig geacht
bij den Volkenbond... Die mochten wegblijven... Nu echter schijnt
men te voelen, dat het niet gaat zonder het prestige van de Katholieke
Kerk, die -- dat weten wij — Gods zegen medebrengt... en de
Secretaris van den Volkenbond wordt door Z. H. den Paus in
audiëntie ontvangen (April 1934) . « Aan Gods zegen is 't al gelegen »
zegden onze katholieke voorvaderen... en dat geldt ook en niet het
minst in die internationale vraagstukken, waar de menschelijke belangen en hevigste driften slechts door een bovennatuurlijken invloed
blijvend kunnen worden geregeld en onderdrukt. Er moet gebeden
voor den lieven Vrede !
« Tot de Katholieken van heel de wereld, zegde Pius XI aan de
Kardinalen (24 Dec. 1930), vooral tot hen die studeeren, werken
en bidden in de Katholieke Actie, richten wij dezen dringenden
oproep : dat ze samenspannen in en voor den Vrede van Christus,
eensgezind in gedachten en gevoelens, in verlangens en gebeden,
in werken en woorden, nl. in gesproken, geschreven en gedrukte
woorden... en gansch de wereld zal door een warme en weldoende
vredesatmosfeer omgeven worden... Wij bedoelen den Vrede van
Christus, niet een gevoelerig en vaag pacifisme, onbesuisd en met
gevaren gepaard... Moeilijk, ja onmogelijk is het, dat tusschen de
volkeren de vrede duurzaam zij, als, in de plaats van oprechte en
gezonde vaderlandsliefde, heerscht en woedt een eigenzuchtig en
hard nationalisme, dat haat en nijd zet voor wederzijdsche welwillendheid, argwaan en vermoedens voor broederlijk vertrouwen,
wedijver en strijd voor eensgezinde samenwerking, heerschzucht voor
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eerbied en bescherming van alle rechten ook van zwakken en geringen. ...En wat nu dreigende oorlogsgeruchten betreft, wij willen
noch kunnen die gegrond achten, daar wij niet kunnen gelooven,
dat er een enkele Staat is die er in toestemt zoo monsterachtig
moordenaar en bijna zeker zelfmoordenaar te zijn. Moesten wij toch
met reden meenen dat er één dergelijke Staat is, dan zouden wij
ons tot God moeten wenden met de ingegeven bede van den
Koninklijken Profeet, die zelf wist wat oorlog en zegepraal zijn :
« Dissipa gentes quae bella volunt, verstrooi de naties die belust
zijn op krijg. » (Ps. 67, 31)
Dit laatste klinkt als een plechtige vermaledijding, van op het
Vatikaan uitgesproken, 'tegen den Staat die het eerst den oorlog
ontketenen zou !
Bidden en werken, zegt de Paus « tot de katholieken van heel
de wereld ». Wij zullen dus bidden voor den wereldvrede, zooals
trouwens nu ook voorgeschreven is voor het winnen van den Jubileeaflaat van dit jaar ; — maar ook werken, verre van moedeloos de
handen in den schoot te leggen, aanhoudend de openbare meening
bewerken in goede pacifistische richting, dat zal ten langen laatste
iets uithalen. Groote gedachtenstroomingen hebben soms lange jaren
noodig om een vaste bedding te vinden, en dan als een m achtige vloed
hun weg voor goed en triomfantelijk voort te zetten. Zoo kwamen
al de groote kenteringen in de geschiedenis voor. Dan moeten de
Regeeringen er wel naar luisteren... Dan zullen, al is het met groote
moeite, toch eindelijk de oorlogszuchtige dwepers en krijgsspeculanten, die nl. door het leveren van materiaal en ammunitie, enz.
economisch en geldélijk profijt uit het ongeluk en het bloed van velen
halen, teruggedrongen worden.
Zelfs wat de practische punten aangaat, behooren we slechts te
luisteren naar de stem van Paus Benedictus XV, wanneer hij er zoo
krachtig mogelijk op aanstuurde niet alleen beperking der bewapeningen te bekomen, maar ook een stevig ingericht, verplichtend en
gezaghebbend scheidsgerecht onder de volkeren, zoodat de Staat die
weigert voorafgaandelijk zijn geschillen daaraan te onderwerpen of
de getroffen beslissing niet naleeft, alleen daardoor een casus belli
stelt en verdient ook geweldig door al de andere volkeren gedwongen
te worden tot eerbied voor het scheidsgerecht.
*
**
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Hoe komt het dan, dat de vredesbeweging nog niet onder de
katholieken algemeen verspreid en stevig ingericht is ? Sommigen
zijn beducht voor overdrijvingen, gelijk er inderdaad voorkwamen,
ja psychologisch gesproken onvermijdelijk in zulke beweging moesten
voorkomen. Hier, zooals elders, is zeker extremisme schadelijk voor
de goede zaak geweest : de bezadigden wilden niet tot uitersten
meegesleept worden en bleven liever afzijdig : wat inderdaad jammer
is waar het een uitstekend doeleinde geldt.
Overdrijvingen en misbruiken zijn geen reden om niet aan een
goede zaak mee te doen, wel om zich sterk tegenover miswassen en
onbesuisdheid te behoeden, en heel scherp wat goed en wat kwaad
is te onderscheiden. Het past den moed te hebben de waarheid
vrank en vrij in te zien en te verkondigen ; wat wit is, wit te heeten
en wat zwart is, zwart. Men lost geen problemen op door ze te
verdoezelen, door in twijfel en duisternis te blijven.
Zoolang men met de Pausen streeft naar algemeene ontwapening onder de volkeren of ten minste naar evenredige beperking der
bewapening, en naar stevige en betrouwbare inrichting van een verplichtend Internationaal Scheidsgerecht, hoeft men geen overdrijving
te vreezen : dat is als 't ware het essentieele in het pacifisme.
**
Maar b. v. volledige afschaffing van het leger in een bepaald land,
als de naburige Staten niet hetzelfde doen, is geen hoofdzakelijk
dogma van het pacifistisch Credo, omdat rer ongetwijfeld nog omstandigheden voorkomen waarin een zekere weermacht volstrekt
noodig blijkt tot de veiligheid van een land. Wie zou nu b. v. aan
het katholieke Polen den raad durven geven zijn leger af te schaffen,
daar het aldus een aanlokkende en smakelijke prooi voor de Soviets
worden zou ? Men is niet minder goed pacifist, als men meent, om
zeer gegronde redenen, dat zijn land in staat moet zijn met geweld
zijn onafhankelijkheid tegen een onrechtvaardigen aanvaller te verdedigen. Zich louter passief houden kan soms grootere goederen in
gevaar brengen. En al kon men niet hopen met eigen krachten een
inrukkenden veel sterkeren gebuur tegen te houden, toch kan zeker
weermacht noodig zijn om aan machtige bondgenooten den tijd of
zelfs den wil te geven om krachtdadig en doelmatig tot bescherming
van het recht in te grijpen, ook ingezien de toekomstige vredesonderhandelingen.
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Dat sommigen daar een andere meening op nahouden, en denken
dat 's lands welzijn beter gediend is door het geweld lijdelijk over
zich heen te laten gaan , en aldus den dood van velen en afschuwelijke
verwoesting te voorkomen ; dat daarna wel alles diplomatisch zal
hersteld worden ; dat het geenszins tegen het redelijk en christelijk
eergevoel is te wijken voor overmacht, zoomin als een vrouw zich
onteert door aan een brutalen aanvaller te zeggen : « Sla mij maar,
als ge durft »... dat alles behoort niet tot het wezen zelf van het
pacifisme. Zij hebben het recht zóó te denken, indien ze genoeg
onderlegd zijn om de vaste overtuiging te hebben dat, alles ingezien,
geweldige weerstand meer kwaad dan goed meebrengt. Ze zijn
daarom niet minder goede vaderlanders, want de liefhebbers van
geweld hebben geenszins het monopolium van « patriotisme » : gezonde vaderlandsliefde en militarisme zijn twee ! Ze mogen, doch
slechts op rechtmatige wijze, voor hun opvatting ijveren, vooral in
die landen waar men zijn meening vrij mag uitspreken (1), niet
echter zich geweldig verzetten tegen een andersluidend bevel van de
wettige overheid, zooals wij verder bepalen. Een onbesuisde propaganda zou, bij de andersdenkende burgers, aan de vredesgedachte
meer kwaad dan goed doen.
*
**
Een tweede hyperpacifistische overdrijving bestaat in de meening
dat oorlog altijd ongeoorloofd is. Zoo denken b. v. de Quakers.
Dat is zeker niet overeen te brengen met vele feiten uit de Heilige
Schrift en uit de Kerkgeschiedenis, b. v. de Kruisvaarten, noch met
de katholieke leer in 't algemeen : zoowel als iemand het recht heeft
zich geweldig te verdedigen tegen een onrechtvaardigen aanvaller die
het leven, of wat daarmee gelijk staat, bedreigt, zoo mag een volk
naar de wapens grijpen om een overgroot onrecht te weren, dat
anders niet te verwijderen is. We onderscheiden hier niet of die
gelijk-hebbende partij al of niet zelf met het geweld begint : ook een
rechtmatige aanvalsoorlog berust op wettige zelfverdediging.
Nogmaals lijkt het al te pacifist, maar hier spreken we min kordaat,
te beweren, dat althans nu, in de moderne omstandigheden, het nooit
toegelaten is de eerste te zijn om geweld te gebruiken (zóá begrijpen
wij een aanvalsoorlog) . Steeds veronderstellen we, dat die Staat het
(1) Belg. Grondwet a. 14. Zie La Cité Chrétienne, 5 Mei, 1932, blz. 777.
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geschil eerst poogde (1) aan een scheidsgerecht te onderwerpen
(vooral indien hij zich daartoe uitdrukkelijk verplichtte), maar dat
dit beroep of welk andere bemiddeling onmogelijk of vruchteloos
was. De rampen van een modernen krijg zijn, om de technische
vorderingen van de « kunst van moorden », effenaf verschrikkelijk
voor beide partijen, en daarom zou er tegenwoordig een veel gewichtiger reden dan vroeger tot de wettigheid van een aanvalsoorlog
noodig zijn. Het spreekt van zelf, dat zeker eerzucht, uitbreiding van
gebied, aanwinst van politieke of economische voordeelen, enz. ontoereikend zijn ; er moet waarachtig onrecht gepleegd zijn (2) door
de andere partij, schuldig onrecht dat niet anders kan hersteld worden
en dat van zulk belang is dat het redelijker wijze ook ten koste van
al het eigen oorlogswee moet goedgemaakt. Alvorens een partij naar
de wapens grijpt, moet zij zekerheid hebben omtrent de doelmatigheid van krijg-voeren tot het goed beoogde doeleinde en omtrent al
de bovenstaande voorwaarden ; zij mag ook geen middelen gebruiken,
(1) In de conferentie van acht theologen, te Freiburg in Zwitserland, bijeenkomende onder voorzitterschap van den Bisschop (zie Nouv. Revue Théol. 1932,
blz. 903) , drukte men met reden op de tegenwoordige internationale rechtsorde, die
de mogelijkheid en bijgevolg de verplichting van beroep op scheidsgerecht gemakkelijker dan vroeger doet ontstaan : dat geldt zelfs voor een Staat die geen bijzondere
verbintenis daartoe aanging. Ook daarom is tegenwoordig een aanvalsoorlog moeilijker te wettigen. -- Het verslag dezer conferentie (waar ook E. P. Stratmann
0. P. aanwezig was) is alleszins lezenswaardig.
Tot verdere instudeering kan men raadplegen : S. THOMAS, 2.2. q. 40 ; Y. DE LA
BRIERE, S. I., Art. Paix et guerre in Dict. apol. de la foi cath., met uitvoerige
bibliographie ; VANDERPOL, La tradition scolastique du droit de, guerre (Parijs,
Pedone) ; R. REGOUT, S. I., Artikel in Studiën, 1933, blz. 189 en 300 ; zie ook
Ons Geloof, 1925, blz. 494 ; 1931, blz. 519 ; 1934, blz. 40 ; LAUWERS, 0. P., Dienstweigering (Leuven, 1931) ; Prof. Kan. JANSSEN behandelde hetzelfde onderwerp in
den Vlieberghleergang, 1933 ; j. LECLERCQ. Guerre et service militaire devant la
morale catholique in La Cité chrétienne, afl. van 20 Jan. 1934 en de vier volgende.
BITTREMIEUX, Lessius et le droit de guerre (Brussel, 1920) ; — met critisch onderscheid leze men het boekje Katholieke stemmen over den oorlog ; STRATMANN, 0. P.
Weltkirche und Weltfriede (Augsburg, 1924) ; P. DE MONT, De Internationale
der wapenfabrikanten (Wenduine; 1934) .
(2) Dat wordt vrij wel erkend door het Volkenbondpact en het Kelloggpact. —
Voor het christelijk geweten moet dus de oorlogsverklaring ingegeven zijn door
oprechte naastenliefde, om nl. aan zijn eigen medeburgers overgroote goederen te
verzekeren, door anderen onrechtvaardig bedreigd ; nooit echter door louter hebzucht of wraakzucht.
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die tegen het natuur- of het volkenrecht zijn als bacterieënbesmetting
of beschieting van onversterkte steden, bijzonder van uit de lucht,
op gevaar af van vele niet-strijdenden te treffen.
We begrijpen echter dat sommigen (1) , ingezien de afschuwelijke
rampen die in een modernen oorlog bijna fataal zullen voorkomen,
ook voor de gelijk-hebbende en overwinnende partij, meeven dat
tegenwoordig nooit een betrekkelijk gewichtige reden te vinden is
om in geweten zijn eigen volk in al het oorlogswee te mogen storten.
Men moet nochtans gehoorzamen als de wettige gezaghebbers dien
twijfel practisch in den anderen zin oplossen. — A fortiori is het
onverschoonbaar voor een Regeering het lot van haar land te ver--knechten aan de oorlogszuchtige ondernemingen van een naburige natie.
*
**

Naar onze bescheiden meening blijft het een onbetwijfelbare overdrijving te meenen, dat een verdedigingsoorlog, nl. waar de andere
partij met wapengeweld is begonnen en zich niet om scheidsgerecht
bekreunt, nooit meer, zelfs in het vaste bewustzijn dat men zijn
onbetwistbaar recht beschermt, zou geoorloofd zijn. De in het vorige
geval vereischte voorwaarden zijn hier niet zoo moeilijk te verwezenlijken. Als China bedreigd wordt door Roode benden uit het Westen
of door Japansche troepen uit het Noorden, dan moet het toch niet
gedwee er in toestemmen het eene stuk van zijn grondgebied na
het andere te zien afbrokkelen. En het gezond verstand zegt ons
dat indien Franschen of Duitschers bij ons binnenrukten om ons bij
hun land in te lijven en ons hun heerschappij, geest en wetgeving
op te dringen, wij zouden mogen ons daartegen geweldig verzetten
in de hoop dat ons beroep op de Internationale Rechtbank en later
de vredesonderhandelingen gunstiger voor onze onafhankelijkheid
zouden uitvallen. Men zal toch niet beweren dat onze jongens in
den wereldkrijg van 1914 onrechtvaardig handelden, evenmin als de
helden van den Boerenkrijg of de Zouaven die den Paus verdedigden. — Of -in dergelijk geval een land gewapenden weerstand moet
(1) 0. a. Mgr. Schreiber bisschop van Berlijn. Zie Kongres van den Friedenbond
deutscher Katholiken, 1931. Ook Kard. Faulhaber, aartsbisschop van Munchen
sprak in denzelfden zin. Zie LEQLERCQ in La Cite' Chrétieune, 1933-4, blz. 470,
534, 622-3.

KATHOLIEK PACIFISME

12

bieden, of het veeleer lofwaardig is zich passief te houden, hangt af van
veel omstandigheden, inzonderheid van het feit of verdediging noodig
blijkt om hoogere goederen te bewaren : dat hebben wij boven reeds
gezegd. — Dat onmenschelijke middelen zullen gebezigd worden,
moet hier in de schaal wegen. Gebruikt de aanvallende partij er
dergelijke, dan mag de met recht en reden zich verwerende partij
geweldiger tegen de strijdenden optreden, in de strikte maat der
noodzakelijkheid, zoowel als een onrechtvaardig aangevallene geweld mag gebruiken dat anders streng ongeoorloofd zijn zou. --Eindelijk, hier zooals elders, moeten wij wel besluiten dat de enkeling gehoorzamen mag en moet aan de wettige of althans waarschijnlijk wettige bevelen der overheid, aan wie het oordeel en de
beslissing toekomt juist omdat zij het gezag en de strengste verantwoordelijkheid heeft : de presumptie is in zulken twijfel immer ten
gunste der gezagvoerders (1) : anders gaat alle gezag teloor, tot
ontzaglijk nadeel van het algemeen welzijn. — Dat hierdoor een
heldhaftig offer, ja soms het offer van zijn leven, aan den enkeling
gevraagd wordt, verandert niets aan de bovenstaande redeneering,
want in zulke hachelijke omstandigheden als wij veronderstellen, mag
de overheid bevelen dat men zijn eigen leven in groot gevaar brenge
ten bate der gemeenschap (Conc. Mechlin. 1920, d. 106, 113) . Zoo
luidt de katholieke leer die zeker niet te kort doet aan de waarde
der menschelijke persoonlijkheid.
*

**

Als krijg voeren in bepaalde omstandigheden nog kan verontschuldigd worden, dan is het ook geoorloofd of zelfs verplichtend
voor een Staat zijn weermacht in vredestijd in te richten binnen de
maat der strikte noodzakelijkheid : de persoonlijke vrijheid der burgers
mag niet geschonden worden door nutteloozen militairen dienst, noch
hun eigendomsrecht door belastingen voor overtollige legeruitgaven.
Aan de rechtmatigheid van « algemeenen » dienstplicht hebben sommige theologen, als Aertnijs en Capello, getwijfeld ; doch die meening,
zeker door bijzondere omstandigheden beïnvloed, laat ons niet toe
algemeenen dienstplicht principieel en overal onwettig te verklaren (2) . Met een eerlijke overtuiging en een goede bedoeling mag
(1) Zie Nouv. Rev. Théol., 1928, blz. 760 ; LUGO, De Iust. et Iure, d. 10, s. 4.
(2) Zie ook LECLERCQ, in La Cité chrétienne, 1933-34, blz. 541-2.

KATHOLIEK PACIFISME

13

men voorwaar, op constitutioneele wijze, , er voor ijveren dat de
parlementsleden niet aan militarisme zouden toegeven. Maar falen
die pogingen en meenen de wetgevers oprecht, dat een bepaalde
militiewet volstrekt noodig is tot 's lands veiligheid, dan mogen zij
zulke wet uitvaardigen en de burgers hebben den plicht te gehoorzamen. Zelfs waar in vredestijd de militiewetten als louter penaal te
aanschouwen zijn, ni. als wetten die behoudens hetgeen blijkbaar
noodig is voor het algemeen welzijn niet rechtstreeks in geweten tot
het voorgeschrevene verplichten, blijft altijd nog de eerbied tegenover de wettige overheid een voorschrift der natuurwet, door niemand uit te schakelen. Zóó is dienstweigering zonde, volgens de
manier waarop zij geschiedt, juist in de mate der op tijd en plaats
bestaande opstandige oneerbiedigheid. Verklaart men eenvoudig,
zooals de wet in Engeland en in Holland uit eerbied voor de gewetensvrij,heid aanneemt (1), dat men uit gewetensbezwaar geen
militairen dienst wenscht te doen, dan is er zeker geen zonde.
Onttrekt men zich heimelijk aan den dienst, dan is er ook geen oneerbiedigheid. Maar openlijk, juist om stemming te verwekken, verklaren
dat men aan den dienstplicht niet wil voldoen, kan haast niet geschieden zonder een zeker gemis aan eerbied voor de wettige gezagvoerders. Van formeel misprijzen van het gezag als dusdanig, contemptus formalis, hoeft men niet te spreken, want oprecht gestemde
moderne dienstweigeraars zijn geen anarchisten, wars van alle
overheid, maar zij achten het gebodene onrechtmatig of zelfs in
geweten verboden. Die « idealisten » wenschen wij geenszins al te
streng te veroordeelen, maar we kunnen toch moreele wanorde niet
verdoezelen, naarmate ze feitelijk aanwezig is. In zulke zaken behoort het oordeel aan de verantwoordelijke gezaghebbers, niet aan de
onderdanen : hier nogmaals is de presumptie ten gunste der overheid. — Uiterharte betreuren wij dat onze dienstweigeraars de zaak
van het goede pacifisme bederven, te meer daar hun houding doorgaans met opstandige gevoelens tegenover onze Staatsinstellingen
gepaard gaat. Zelfs van hun standpunt uit moesten ze toch eens
begrijpen, benevens andere beweegredenen (2), dat voor hun pacifis(1) Dat zou ook in ons land de wet wel kunnen doen, op voorwaarde dat het
niet op een algemeene en gevaarlijke beweging aankwam.
(2) Zie REGOUT, Studiën, 1933, I, blz. 313.
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tisch doeleinde hun handelwijze niet veel uithaalt zoolang ze slechts
met eenige enkelingen zijn ; en anderszins propaganda om bij de
massa der dienstplichtigen navolging te vinden kan spoedig zwaar
schuldig worden omdat ze 's lands veiligheid in gevaar brengt. Op
internationale dienstweigering is vooralsnog niet te rekenen, en...
daartoe hebben de Pausen, hoe pacifistisch ook gestemd, nooit aangespoord ! Zoo moeten we wel besluiten, in den huidigen toestand
der maatschappij, dat hoe algemeener en doelmatiger dienstweigering
in één land is, hoe schuldiger ook ze doorgaans zijn zal.
In tijd van oorlog is dienstweigering dan alleen toegelaten, als
iemand klaarblijkelijk inziet, dat zijn land onrechtvaardig oorlog
voert : dan moet hij zelfs het woord der Apostelen toepassen : Men
behoort aan God veeleer dan aan de menschen te gehoorzamen
( Hand. V. 29) , want rechtstreeks medewerken aan ongerechtigheid
en « onschuldigen » helpen dooden mag men niet. Maar klaarblijkelijkheid dienaangaande kan een enkeling haast niet hebben ; hij zou
dus den krijgsdienst niet mogen en moeten ontwijken, tenzij bevoegde
en wijze lieden het eens waren om dien oorlog als onrechtvaardig
te brandmerken.
*

**

Hoogst waarschijnlijk, wij weten het wel, zullen wij in dit artikel
noch oorlogszuchtigen, noch pacifisten bevredigd hebben. Onze
lezers zullen evenwel niet verwonderd zijn, dat wij zooveel mogelijk
het onzinnig militarisme bestrijden en de vredesgedachte bevorderen ;
maar ook uiterharte de overdrijvingen betreuren, die, ons dunkens,
in den tegenwoordigen toestand van theorie en feiten, de edele
zaak van het pacifisme schade berokkenen. Misschien brengt
ons de toekomst andere toepassingen van de immer blijvende moreele
grondstellingen. Mochten al de katholieken, hier en elders, kalm en
onbevooroordeeld nadenken, om tot eensgezinde, bezadigde, onberispelijke en aldus krachtige vredesactie te komen ; die zou niet
zonder invloed blijven op de Regeeringen, tot verwezenlijking van
een doelmatig scheidsgerecht en van evenredige ontwapening. Zij
hebben trouwens maar te luisteren naar het woord der Pausen, dat
duidelijk genoeg bepaalde hoe en waarom een christenmensch over,tuigd pacifist moet zijn. Meer dan wie ook heeft hier de Katholieke
Kerk een voorname rol te spelen.
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De Japansche Taal
door J. M. EYLENBOSCH, Professor
aan de Sophia-hoogeschool, Tokyo
Een Vlaming die voor 't eerst Engelsch leert is soms geneigd,
in 't begin althans, eene zekere minachting te voelen voor eene taal
die hij als eene soort bastaard aanziet : half dietsch en half romaansch. Nochtans, in den grond genomen, is dat nog zoo erg niet.
Germaansche en romaansche talen stammen immers van dezelfde
Arische grootmoeder af. Heelemaal anders is het gesteld b. v. met het
moderne Perzisch. Hier is van eene gemeenschappelijke grootmoeder
geene spraak. Het Perzisch is, gelijk het Engelsch, een mengsel van
twee talen, maar de eene, het Zend, is eene arische, de tweede, het
Arabisch, eene semitische taal. En voor die twee taalfamilies heeft
men tot nog toe geene zelfde grootmoeder kunnen vinden. Perzisch
is dus bastaard in een hoogeren graad, bijna in een anderen zin,
dan zegge het Engelsch.
In 't geval van de japansche taal nu, is de ongelijkaardigheid van
de twee elementen die ze uitmaken, zoo groot, dat ze aan het onnatuurlijke, aan het monsterachtige, grenst. Het oorspronkelijke ele
ment is het oude Yamato, wiens afkomst ook al een twistappel is
voor de geleerden. Maar daarover weze hier niets verder gezegd.
Het tweede element is het Chineesch. Hierover hebben wel de
meeste Westerlingen eene verkeerde voorstelling. Ze vermoeden niet
dat de eenheid van de chineesche taal enkel in de schriftteekens
ligt en dat Chineezen uit de vier gewesten elkaar bij het spreken
hoegenaamd niet kunnen verstaan en hunne toevlucht moeten nemen
ofwel tot het schrijven ofwel tot Engelsch of Fransch. Wat is er nu
gebeurd ? In drie verschillende tijdperken hebben Chineezen hunne
letters en hunne beschaving naar Japan gebracht, maar elke van
die invallen kwam van een verschillend gewest en bracht een verschillend Chineesch mede. En zoo zijn zich drie heel sterk verschillende chineesche tongvallen op den ouden Yamato-boom komen enten
en zijn er allengskens mee vergroeid.
Vergeleken echter met den ouden boom zijn die aangegroeide
gewassen onder elkander gelijkslachtig, maar met den stam zelf
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hebben ze enkel dit gemeen dat zij, zooals hij, vruchten zijn van
ver-oostersche velden. Daarmee is de overeenkomst uit.
Eerst en vooral is de Yamato zinbouw verschillend van den chineeschen. Deze laatste is moeilijk kort te beschrijven, maar van den
eersten kan men eenvoudig zeggen dat hij, met uitzondering van de
plaats van het adjectief vóór het zelfstandig naamwoord, dezelfde is
als de baskische. (In het Baskisch komt het bijvoeglijk naamwoord
na het substantief.) Verder bestaan de Yamato woorden, gelijk de
baskische, doorgaansch uit twee lettergrepen of meer, terwijl de
chineesche woorden van welke gewesttaal ook, eenlettergrepig zijn.
Een klein voorbeeld zal dit verschil aanstonds klaar maken. Tókyó,
de naam van Japans hoofdstad, bestaat uit twee chineesche woorden,
die dezelfde schrijfwijze en beteekenis hebben als de naam TongKing. Tong of Too = Oosten ; King of Kyoo = hoog en groot,
vandaar : hoofdstad. Indien we nu het korte woord Tókyó in Yamato
vertalen, krijgen wij den langen en welluidenden naam : — Higasji-no
Miyako.
Ten derde. Het Yamato is eene nagenoeg klemtoonlooze taal.
Zelfs hetgeen wij door nadruk op een woord te leggen uitdrukken,
wordt in 't echt Japansch door een bizonder toegevoegd woord, zooals
wa of koso, uitgedrukt. Maar, gelijk toch velen weten, wedijveren de
verschillende chineesche gewesttalen met elkander in het getal van
hunne zoogenaamde « tonen » : hooge toon, lage toon, rijzende toon,
zinkende toon, gelijke of platte toon, enz. Het allerminste is drie en
het hoogste zeven (Kantoneesch) . We hebben hier dus eene aanpassing van twee uitersten. Zonder twijfel zou onze Dietsche taal
gemakkelijker de chineesche tonen en keelgeluiden in zich opgenomen
hebben dan het toonlooze en uiterst welluidende Yamato, waar alle
keelgeluiden afwezig zijn.
(De chineesche woorden, met de meeste keelgeluiden in « K »
veranderd, klinken in 't Japansch erg hard, b. v. Gai-Koku-GoGakkoo -- krek eene hen die kakelt.)
Wel te verstaan heeft het Japansch al de chineesche tonen laten
wegvallen. Voor het gemak van de uitspraak is dat voorzeker een
voordeel, maar het is een onbetwistbaar nadeel voor de verstaanbaarheid. Immers woorden die in 't Chineesch verschillend klinken
luiden in 't Sino-japansch heelemaal gelijk. En zoo zijn er geen tien
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of twintig, maar honderden en honderden. Het homoniem is geene
uitzondering, het is de regel.
Natuurlijk is daardoor de woordenschat om zoo te zeggen in 't oneindige verrijkt. Er komt waarachtig geen einde aan, aangezien men
immer nieuwe samenstellingen kan uitvinden van chineesche eenlettergrepige woorden, die de menschen wel niet zullen verstaan bij
het hopren, maar weel als zij de letterteekens ervan zien.
Maar dat is nog niet al. Hetzelfde begrip kan men nu eens door
een Yamatowoord, dan weer eens met een chineesch woord uitdrukken. Enkele voorbeelden uit het Engelsch kunnen ons hier helpen.
« Lezen » kan in 't Engelsch weergegeven worden óf met het
germaansche « read » ofwel met het romaansch « peruse » ; « koopen » met « buy » ofwel met « purchase » ; « stellen » met « put »
of met « place » ; « beginnen » met « begin » of met « commence ».
enz. Maar, of nu het woord germaansch of romaansch is, het wordt
in elk geval met latijnsche letters geschreven, en al weet men niet
hoe men het moet uitspreken, men weet ten minste dat er eene vaste
uitspraak van bestaat. Kent men die uitspraak, dan kan men het
woord altijd lezen, 't is gelijk in welk tekstverband. « Commence »
wordt in elk geval « commence » en nooit « begin » of « start » gelezen. Met het Japansch is het echter heel anders gesteld, omdat het
Japansch de chineesche zinnebeeldige schriftteekens overgenomen
en ze zoo goed als 't ging aangepast heeft. De k nazetsels en de uitgangen van 't werkwoord worden door een van de 50 lettergrepige
klankteekens voorgesteld die de beroemde boeddhistische monnik
Kooboo-Daisji zou uitgevonden hebben. Het zijn enkel verkortingen
van zekere chineesche schriftteekens. Men noemt ze Kana of ook al
wel I-Ro-Ha, naar de drie eersten ervan, gelijk wij zeggen a-b-c.
Er zijn twee soorten Kana : -- het stijve Katakana en het zwierige
sierlijke Hiragana. Een Chineesch kan het japansche Kana niet lezen.
Hij zelf heeft geen Kana noodig, want zijn werkwoord is onvervoegbaar en zijn voor- of nazetsels schrijft hij met zinteekens.
Het Japansch heeft dus de chineesche zinteekens aangenomen.
Dat was niet gemakkelijker dan indien ons eigen Nederlandsch
hetzelfde gedaan had. Of zegge het Engelsch. Dit past beter voor
onze voorbeelden. Laten wij dus veronderstellen dat het begrip
« beginnen » in 't Engelsch met een zinteeken geschreven wordt.
Hoe moet men dit teeken in elk bizonder geval lezen ? Zal het
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« begin » heeten ofwel « commence » ? En zoo insgelijks met de
andere begrippen die in 't Engelsch of door een romaansch óf door
een dietsch woord kunnen uitgedrukt worden. Er mogen er tamelik
veel zijn, evenwel hun getal is beperkt. Maar in 't Japansch is dit
niet het geval. Met uitzondering der nazetsels, tusschenwerpsels en
talrijke klanknabootsingen, is er nauwelijks een Yamata woord dat
geen Sino.japansch equivalent heeft.
Een groote helft van het woordenboek is chineesch (met de
samenstellingen is het over de helft) . Wij willen er hier maar een
eenvoudig en concreet voorbeeld van geven. Het chineesch schriftteeken voor de « Maan ». Hoe wordt dat nu gelezen ? 1) Op zijn
Yamato's, tzki ; op zijn chineesch, 2) gets of 3) gwats. Immers,
tengevolge van de drie verschillende chineesche invallen, zijn er drie
verschillende leeswijzen of uitspraken : — het Kan-on, het oudste,
uit Noord-China ingevoerd ; het G o- on, later uit Zuid-China ingevoerd en meestal gebruikt door de boedhistische monniken, maar ook
in andere gevallen ; eindelijk het Too-in, meer modern en van tamelijk
beperkt gebruik. Dat is waarachtig al erg genoeg. Ongelukkig bestaan
er vaak voor één en hetzelfde schriftteeken, niet alleenlijk twee of
drie chineesche, maar daarenboven nog verschillende Yamato
leeswijzen.

Nu zijn we volop in den doolhof. Nemen wij het teeken dat het
begrip « onder, beneden » uitdrukt. Het teeken zelf is van de eenvoudigste die er zijn : --- het bestaat uit enkel drie strepen, de eene
waterpas, de tweede eene loodrechte er juist onder ; eindelijk, rechts
van deze en ongeveer in het midden, een heel kort schuinsch
streepje. Het geheel ziet er bijna uit gelijk de gedrukte hoofdletter
« F ». Hoe nu deze « F » gelezen ? Mijn leeraar zegt : sjta. Goed.
Den volgenden keer, als ik sjta lees, verbetert hij me : — « Neen,
hier leest men dat simo ». Ook al goed. Maar op 'n anderen keer
is het toch niet goed zoo. Het heet kudaru of kudasu of kudasaru ;
dan is 't weer sagaru of sageru. En dat is nog allemaal Yamato,
moet u weten. Maar zoo lang heeft men wel niet gewacht vooraleer
kennis te maken met de chineesche uitspraken.
't Is nog een waar geluk dat er in dit bijzonder geval niet meer
dan twee chineesche leeswijzen bestaan, te weten : —gé en ka.
Wel te begrijpen, is men niet vrij het eene of het andere te lezen
volgens belief te. Maar hoe kan men weten of het gé moet zijn
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ofwel ka ? Door studie, maanden en jaren studie. En hoe dikwijls
hebben me reeds studenten — hoogeschool-studenten, a. u. b. ! —
gezegd : — « Ik weet niet hoe dit teeken in deze samenstelling
gelezen wordt », of ook al : -- « Dit teeken ken ik niet ; ik herinner
me niet het ooit gezien te hebben ». Het kan ook voorkomen dat
zij het zoo zelden gezien hebben dat zij óf de beteekenis, óf de uitspraak, of allebei vergeten hebben.
Eene vergelijking. De landkaart van Rusland, met aderen die de
stroomen en rivieren, en punten of rondekens die de grootere en
kleinere steden voorstellen. Ik vraag naar den naam van een rondeken
in 't Noordwesten, op eene rivier. Het rondeken duidt eene der
oudste, grootste en vermaardste steden van 't land aan. Hoe heet
die stad ? Hoe heette ze in den tijd van Kerenski ? Hoe heette ze
in den tijd van Pieter den Groote ? Het rondeken blijft hetzelfde ;
zijne plaats op de landkaart ook. Maar de leeswijze verschilt volgens
den tijd. Naargelang den geschiedkundigen samenhang zal men
St. Petersburg, Petrograd, ofwel Leningrad lezen. Zulke rondekens
zijn de chineesche teekens in 't Japansch. In 't Chineesch zelve
bestaat die moeilijkheid niet, tenzij als uitzondering, en die uitzonderingen zijn maar zes of zeven in getal. Uit dit oogpunt gezien,
is de japansche geschreven taal dus drie of vier keeren zoo moeilijk
als de chineesche.
— « JA MAAR », zegt u, « als dat zoo is, waarom laten dan de
japanners de chineesche schriftteekens niet varen ? waarom volgen
ze het goede voorbeeld van de Turken niet na en nemen ze de
latijnsche letters niet aan ? »
Zoo spreken al de nieuwelingen. 't Is bijna 't eerste wat ze zeggen.
Maar ze zijn nog te groen om te merken dat het eene vraag van
« uit Scylla in Charybdis » is. Het antwoord op hunne opwerping
is dubbel. 1) Nationale overlevering. — Alhoewel de schriftteekens
oorspronkelijk chineesch -- en dus een ingevoerd artikel -- zijn,
zijn ze toch met de geschiedenis en letterkunde van Japan zoo vergroeid, dat ze er nu een bestanddeel van uitmaken, zonder hetwelk
het geheel niet meer volledig is. Dat laten varen ware niet enkel
met het verleden breken, maar het verleden voor de jongere geslachten heelemaal onverstaanbaar maken.
Beweert niet dat dit antwoord onvoldoende is, er is immers nog
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een nr 2, en dat spreekt gelijk het uithangbord boven den ingang
van Dante's Hel : — « Lasciate ogni speranza ! »
Het moet worden toegegeven dat er een soort Japansch is dat,
't zij met Kana 't zij met latijnsche letters geschreven, bij 't lezen
verstaanbaar is. Het is het alledaagsch winkeljapansch en theetafeljapansch, ook al het Japansch van keukenmeiden en kleine kinderen.
Dat is echter niet al. Er is ook een schooljapansch, een wetenschappelijk, een letterkundig Japansch. Zoodra het over zulke zaken of
enkel doodeenvoudig over abstracte begrippen gaat, -- vaarwel verstaanbaarheid met latijnsche letters of rein japansch Kana !
De oude Yamatos schijnen niet veel abstracte woorden gehad te
hebben. Aangezien zulke woorden in de Yamato-taal ontbreken, heeft
men ze later, waar 't pas gaf, aan 't Chineesch ontleend. In de
laatste zestig jaren is die uitleening sterk toegenomen en ze gaat
nog steeds voort tot op den huidigen dag. Evenwel, zooals reeds
gezegd, spreekt men op zijn Japansch uit en laat men het verschil
van tonen eenvoudig weg. Het gevolg is dat woorden met verschillende, soms met tegenovergestelde beteekenis, volkomen gelijk klinken en, met latijnsche letters geschreven, dezelfde spelling hebben.
Indien ten minste die homoniemen maar weinig in getal waren, maar
neen, eenige woorden hebben 4, andere 10, andere weer 20 of 24
homoniemen. Wie kan daar nog wijs uit worden ? — « De samenhang zal wel daartoe helpen », meent u. Ja, in enkele gevallen, dat
geef ik toe, maar in andere hoegenaamd niet, en deze laatsten komen
dikwijls voor, b. v. als de homoniemen dicht aan elkaar grenzende
en toch verscheidene, ofwel diametraal tegenovergestelde begrippen
uitdrukken. Daar laat de samenhang u mooi in den steek. En uitzondering is dat volstrekt niet. U kan liever zelf oordeelen maar enkele
voorbeelden. En zulke voorbeelden, bedenk het wel, staan op elke
tweede of derde bladzijde van het woordenboek te lezen.
Wat beteekent het japansch woord Ki ? —, Ik weet het niet. Er
zijn immers 26 verschillende Ki's, allemaal op gelijke wijze uitgesproken. Of Koo ? Ik weet het nog minder. Want er zijn niet min
dan 47 Koos, allen met verschillende beteekenis. -- « Ja goed, zegt
u, maar dat zijn eenlettergrepige woorden. Niet te verwonderen. »
-- Wel dan, hier zijn eenige tweelettergrepige woorden, op goed
geluk af uit het woordenboek ontnomen. Ze zijn alle Sino-japansch.
Kookoo : er zijn er 33 ; — Kooka : 28 ; — Koosji : 26 ; — Koosoo :
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21 ; — Koosjoo : 22 ; — Sintoo : 10 ; — Sjootoo : 12 ; — Sookoo :
10 ; — Soosei : 10 ; — Tooka : 15.

Wat kan men met zulke woorden aanvangen, indien men er de
schriftteekens niet van ziet ? Vandaar het vermaarde antwoord van
een welbekenden japanschen leeraar der schrijftaal. Telkens men
hem vraagt wat dit of dat sino-japansch woord wil zeggen, bemerkt hij kortaf : — « Toon mij het schriftteeken ! » Vandaar ook
dat, als studenten met malkander spreken, ze heel dikwijls met den
rechter wijsvinger vlug eene figuur schetsen in de palm van de
linkere hand, om hunne meening duidelijk te maken. De onderwijzer
in de Middelbare school en zelfs de leeraar op de Hoogeschool ziet
zich dikwijls genoodzaakt chineesche teekens op het bord te schrijven, omdat anders de leerlingen niet verstaan. In den loop van zijn
voordracht gebruikt hij een chineesch woord. Domme gezichten en
dwaas opkijkende oogen in geheel de klas. Een of twee wagen het
zelfs te opperen : — « Zoo'n woord zal wel niet bestaan ? »
-a
Zoo ? meen je ? Wacht eventjes ! » En de leeraar schrijft de teekens
neer, wit op zwart. « A, a, a ! naruhodo ! » klinkt het van alle kanten,
't Is begrepen.
Zoo dus is de japansche taal meestal eene taal voor de oogen
en daardoor eene onnatuurlijke taal geworden, misschien wel de
moeilijkste taal in de wereld. De Japanners zelf geraken nooit aan
't einde met het leeren van hunne aan 't oneindige grenzende moedertaal. Het is ook niet te verwonderen dat zij in hunne studies twee of
drie jaar ten achter staan op onze studenten, aangezien zij in de
Lagere, in de Middelbare, ja zelfs nog op de Hoogeschool, zooveel
tijd moeten besteden aan het leeren van de chineesche schriftteekens.
Om nu nog om te keeren en achteruit te gaan is het te laat. Door
altijd meer en meer chineesche woorden samen te stellen is het
Japansch steeds verder en verder in een doodloopend straatje vooruitgesukkeld. Het kwaad kan niet meer verholpen worden. En voor
ons, Westerlingen, blijft die vreemde taal voor immer achter hare
geheimzinige teekens verscholen, — gelijk het hart van de japansche
vrouw onder haar witgepoederd gezicht en gebloemd zijden Kimono.
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Nationalisme of Vaderlandsliefde
door Dr E. DE SCHAEPDRIJVER, S. J.
Zoo betitelde Fortunat Strowski het boek, dat hij verleden jaar
bij Grasset liet verschijnen. Een aanlokkelijke titel voor een interessant werk ! Aanlokkelijk, omdat hij de twee machtigste slagwoorden,
die voor velen dezelfde beteekenis hebben, tegenover elkander stelt.
Een interessant boek daarbij, omdat het ons een uitleg geeft van de
belangrijkste feiten der hedendaagsche geschiedenis en een weg baant
door den politieken en economischen warboel heen, waarin wij
thans leven.
REVOLUTIE EN TRADITIE
De Wereldoorlog en de eerste na-oorlogsche jaren zijn perioden
geweest van veranderingen en omwentelingen. Staatkundige grenzen
werden verplaatst, staatkundige vormen werden gewijzigd. Opgedrongen door den vijand, of door een zegevierende partij in eigen
land bewerkt, hebben die veranderingen nieuwe toestanden in het
leven geroepen, waarin, naar het scheen, van het oude niets of bitter
weinig over bleef. In feite echter werden die nieuwigheden in de
haven der werkelijkheid binnengeloodsd onder de vlag van reeds
vroeger gehuldigde princiepen en theorieën. Voeg daarbij dat zij
zich nauwer bij de vroegere toestanden aansluiten, dan op het eerste
gezicht blijken zou, zoodat, om ze eenigszins te begrijpen, geen betere
weg kan gevolgd worden dan de weg van het geschiedkundig onderzoek naar hun ontstaan.
OUD- EN MODERN STAATSBEGRIP
Hoe verschillend in uiting en vorm de na-oorlogsche staatkundige
omwentelingen ook zijn geweest, zij stuurden practisch op hetzelfde
doel aan : betere levensvoorwaarden voor een natie bekomen door
de eenheid van den staat te verstevigen. Nu kan men zich de vraag
stellen : waarin bestaat de eenheid van een staat ? Of zoo men wil
waarom behooren bepaalde landen en volkeren tot bepaalde staatkundige eenheden ? Waarom zijn de 40.000.000 Franschen en de
500.000 Km2 waarop ze wonen vereenigd in één staat : Frankrijk ?
V6ór de Fransche Revolutie hadde men daarop het volgende
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antwoord gegeven : de eenheid van een staat berust in den wil van
den soevereinen vorst. (1) Het bestaan van een soevereine, d. w. z.
van een onafhankelijke autoriteit vormt het hoofdelement, het kenmerk, van het begrip staat. Waarom maakten de Engelschen deel
uit van de Engelsche natie en de Franschen van de Fransche ? In
laatste instantie : omdat ze de onderdanen waren van koningen die
het zoo wilden.
De Fransche Revolutie, bezield door de individualistische theorie
van J. J. Rousseau, verving het vorstengezag door dat van de natie
en wel van de natie opgevat als een gemeenschap van enkelingen
met elkaar verbonden door een « contrat social », door de uitgesproken of impliciete wil namelijk, om samen te blijven.
Met en na de Fransche Revolutie krijgt dus het volk, hoe langer
hoe meer, medezeggingsschap in de politiek van het land. Dat wil
niet zeggen dat de man uit de straat het heft van het bestuur in
handen krijgt. Zelfs in de meest democratische landen wordt het
gezag door een minderheid uitgeoefend. Maar die minderheid moet,
meer dan vroeger, met de mentaliteit, de tendenties, de begeerten,
den wil van het volk rekening houden, of ten minste toch dien wil
in de door haar gewenschte richting buigen, alvorens haar eigen wil
te kunnen doordrijven.
Zoodat men wel kan beweren, dat de spontane of bewerkte mentaliteit van de natie haar stempel drukt op de staatkunde van het
land ; dat het bestaan, de eenheid van een staat afhangen van de
vaderlandsliefde of het nationalisme van het volk en dat die vaderlandsliefde of dat nationalisme zullen verschillen met de gronden,
waarop het gevoel van samenhoorigheid bij het volk berust.
En hier komen wij terug tot het boek van Fortunat Strowski. De
schrijver heeft een onderzoek ingesteld naar het leven van de naties
en is tot de conclusie gekomen, dat de hedendaags alomheerschende
wanorde toe te schrijven is aan de opkomst van het nationalisme ten
koste van de vaderlandsliefde.
Het Nationalisme, hoe verschillend ook van volk tot volk, kan
nooit, volgens den schrijver, vereenzelvigd worden met de vaderlandsliefde. In wezen en gevolgen staan ze lijnrecht tegenover
elkander.
(1) Cfr. Louis

LE FUR :

Races, Nationalités, Etats. — Paris, Alcan 1922.

24

NATIONALISME OF VADERLANDSLIEFDE

VADERLANDSLIEFDE EN NATIONALISME
De Vaderlandsliefde immers spruit voort uit de liefde voor den
geboortegrond.
Het Nationalisme echter zijn indrukken, gevoelens, ideeën, formules, die op het hart en den geest van de enkelingen inwerken en
ze begeesteren voor een gemeenschappelijke politieke grootheid.
De Vaderlandsliefde heeft een concreet, wel omlijnd object : het
behoud van' den geboortegrond en de welvaart van een volk. Het
Nationalisme is vager, meer abstract, streeft een doel na, dat telkens
en telkens opnieuw verruimd wordt en zoo de geestdrift- gaande houdt.
De Vaderlandsliefde is doorgaans, zoolang het vaderland niet
bedreigd wordt, rustiger, beredeneerd, vredesgezind. Een volk dat
heelemaal opgaat in de liefde voor den geboortegrond, heeft aan die
liefde genoeg en zoekt geen expansie ten koste van andere volken.
Het Nationalisme beoogt, niet een bestaande goed te bewaren, maar
wel nieuwe toestanden in het leven te roepen. Het werkt op het
gevoel meer dan op het verstand. Het wordt gevoed door ideeën, in
pakkende en daarom vaak onjuiste formules gewrongen.
Van die ideeën gaat veeleer begeestering dan overtuiging uit.
Daarom is het Nationalisme doorgaans onstuimiger, impulsiever,
brutaler en slaat vaak over tot imperialisme en oorlogszucht.
Men kan het wellicht met den schrijver niet eens zijn over het
gebruik van beide woorden. Zeker is, dat hij hier twee begrippen
heeft omschreven die tot de werkelijkheid behooren, met elkander
niet te vereenigen zijn en hem toelaten een zeer suggestief en vergelijkend overzicht te geven van het leven der voornaamste naties.
FRANKRIJK EN DE VADERLANDSLIEFDE
Hoe dikwijls heeft men ons niet gezegd, dat er een grondig verschil was, tusschen de vaderlandsliefde van een Franschman en die
van een Duitscher b. v. Voor eerstgenoemde is het vaderland de
geboortegrond, 1a douce France, reeds gehuldigd door den dichter
van La Chanson de Roland. Terwijl voor laatstgenoemde de liefde
voor al de stamverwanten op den voorgrond treedt. Fortunat
Strowski neemt die distinctie aan, maar formuleert ze als volgt :
Duitschland is een land met nationalisme, Frankrijk kent alleen
vaderlandsliefde.
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En dat is, zoo meent de schrijver, best te begrijpen. Frankrijk
vormt immers een goed aaneengesloten geheel, wel afgebakend met
natuurlijke grenzen, vruchtbaar en met een gezond klimaat. De uitgestrektheid ervan staat in verhouding tot de bevolking : niet te
groot, de menschen blijven er in contact met elkander en loopen er
niet verloren ; niet te klein ook, geen landhonger en dus geen behoefte aan vreemde grensgebieden. De menschen kunnen er in
welstand leven en in vreugde ook.
Voeg daarbij de varieteit in de schoonheid der verscheidene landstreken en men begrijpt allicht dat de liefde voor het land in het hart
van den Franschman diepe wortel heeft geschoten.
Deze liefde was ten allen tijde het hoofdelement in de politieke
geschiedenis van Frankrijk. Werd de onafhankelijkheid of de integriteit van hun land bedreigt, dan wisten de Franschen telkens en
telkens weer hun onderlinge veeten stil te leggen om tegen den
gemeenschappelijken vijand front te maken en dat met een energie,
en een uithoudingsvermogen, die de buitenwereld met verbazing
sloeg. De Wereldoorlog heeft hiervan nogmaals een treffend bewijs
geleverd.
Tot zoover stemmen we volgaarne in met het betoog van den
schrijver. Waar hij het heeft over de traditioneele vredespolitiek van
zijn land, kunnen wij niet meer met hem accoord gaan. « De Franschen waren veel te gelukkig in-en met eigen land dan dat zij aan
imperialisme zouden gedaan hebben. Hunne vorsten zouden door den
band een vredelievende politiek hebben gevoerd, er enkel op bedacht
hun grondgebied voor verminking of verbrokkeling te vrijwaren.
Alleen Napoleon I maakt daarop een uitzondering en die voerde
dan nog zijn imperialistische politiek op eigen initiatief, zonder al
te groote instemming van zijn volk ». Nu weet iedereen, die in de
geschiedenis van Frankrijk eenigszins tehuis is, dat onze Zuiderburen
en hunne koningen meer dan eens een begeerigen blik op de naburige
landen hebben geworpen en dat ihunne politiek, « des frontières
naturelles » imperialisme van het zuiverste allooi was. Men kan
het daarbij ten zeerste betwijfelen of een groote liefde voor den geboortegrond onvereenigbaar is met de begeerte om hem door annexatie uit te breiden en te verrijken. Eindelijk zou men, volledigheidshalve, rekening moeten houden met de door Frankrijk sedert
1870 gevoerde koloniale expansie-politiek. Maar dit is een standpunt
waarop de schrijver zich niet heeft geplaatst.

26

NATIONALISME OF VADERLANDSLIEFDE

GROOT-BRITTANNIE EN HET IMPERIALISME
Was het Britsche volk binnen de grenzen zijner eilanden gebleven,
dan zou, volgens schrijver, het politieke leven zich daar in dezelfde
lijn bewogen hebben als in Frankrijk. Evenals dit laatste land, vormt
Groot-Brittannië een solied aaneengesloten geheel. Meer nog dan
Frankrijk, is het door natuurlijke grenzen van de andere gebieden
gescheiden. De bewoners waren van oudsher op elkander aangewezen, zooals de passagiers en de bemanning van een zeeschip. Nu
mag de bevolking er niet geheel homogeen zijn ; het karakter van een
Ier afwijken van dat van een Schot en de gewoonten van het Land
van Wales van die uit Engeland ; het regionalisme mag er dieper
ingeworteld zijn dan in Frankrijk, zoodat er kan gesproken worden
van een Schotsch, een Gaëlisch, een Engelsch — en a fortiori van
een Iersch patriotisme -- dit alles sluit niet uit dat de Britten al
spoedig tot het besef van hun samenhoorigheid moesten komen.
Om tot dat besef te komen, werd geen beroep gedaan op rassenverschil, noch op nationaal-bewustzijns-theorieën. De afzondering
van een land, door de zee omgord, schiep de gewenschte toenadering en vrijwaarde voor vermenging met andere volkeren.
Aan het insulair karakter van hun land danken de Britten hun
Nationale eenheid. Aan dat insulair karakter ook is het toe te
schrijven dat zich, over al de regionale verschillen heen, een gemeenschappelijke volksaard ontwikkelde,
Een Brit, hij weze afkomstig uit Kent, uit de Highlands, uit Wales
of zelfs uit Ierland, heeft een speciale mentaliteit, ,gansch eigen
gewoonten en gebruiken ; hij verschilt daardoor van alle andere
volkeren en blijft zichzelf ook dan, wanneer hij zich gaat vestigen
op het andere uiteinde van de wereld.
Uit dit alles zouden wij moeten besluiten dat het Britsche volk.
op staatkundig terrein, zich eerder afzijdig zal houden, zonder veel
acht te slaan op wat er buiten de grenzen, bij anderen geschiedt,
zonder al te begeerige blikken te werpen op de naburige staten, die
met Brittannië nooit een homogeen geheel zullen vormen, gescheiden
als zij zijn door de zee. Wel hebben Engelsche koningen, in het
verloop der geschiedenis, om persoonlijke redenen, aanspraak gemaakt op Frankrijk. De treurige afloop van den Honderdjarigen
Oorlog heeft ze, voor goed, van die expansie politiek doen afzien,
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Kortom : Groot-Brittannië schijnt een weinig geschikt terrein voor
Nationalisme.
Inderdaad : van een Britsch nationalisme (opgevat in de hierboven
omschreven beteekenis) , zijn er in de geschiedenis maar schaarsche
sporen te vinden. Is de Britsche politiek, evenals die van Frankrijk,
dan eene politiek van zuivere vaderlandsliefde ? Ook niet. Want
Groot-Brittannië is niet geïsoleerd gebleven. Wij toonden reeds aan,
in een voorgaande studie, hoe Engeland zich ontwikkelde tot een
staat met wereldhandel en wereldbetrekkingen, tot het Moederland
van een reusachtig Imperium. Dit Imperium, dit wereldrijk is voor
Groot-Brittannië een levensbehoefte geworden. Niet alleen zijn welvaart en grootheid hangen daarvan af, maar zijn bestaan zelf. Wordt
dit wereldrijk nu op de eene of de andere plaats bedreigd, maakt het
behoud van dat Imperium andere annexaties noodzakelijk of ook
maar gewenscht, dan werpt Groot-Brittannië alle gevoelskwesties
over boord, dan luistert het niet meer naar de stem van vrienden
of bondgenooten, dan heeft het igeen ontzag meer voor de rechten
van andere volkeren, maar drijft zijn imperialistische politiek door,
koudweg, egoïstisch, onverbiddelijk. Is dit nog geen nationalisme,
de gevolgen en de uitingen ervan vertoonen groote gelijkenis
daarmede.
DE VEREENIGDE STATEN : Pilgrim Fathers en Pioniers
Tegenover Frankrijk en Groot-Brittannië staan de Vereenigde
Staten in scherpe tegenstelling, als het natuurlijke tegenover het
kunstmatige. Het land mist hier natuurlijke grenzen, de bevolking een
normale uitgroei. Ook de verhouding van de bewoners tot den
grond is hier totaal verschillend. Zij kan immers door geen vaderlandsliefde bepaald worden, vermits de meeste Amerikanen hun
geboortegrond vaarwel hebben gezegd.
Hoe verklaart men dan, dat millioenen uitwijkelingen uit alle
hoeken en kanten van de wereld in dat onmetelijke gebied samengestroomd, tot een natie zijn gegroeid, waarvan het bestaan en de
eenheid niet op geweld berustten maar op een immer groeiend gevoel
voor samenhoorigheid ? Het Amerikaansch nationalisme alleen geeft
daarop het antwoord.
Dit Nationalisme is op zichzelf reeds iets zonderlings en kan
alleen door de geschiedenis verklaard worden. Om alle verwarring
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te voorkomen citeeren wij hier de door Fortunat Strowski gegeven
bepaling van het nationalisme : « Un nationalisme est une idée qui
sert de centre et de ferment à la vie nationale. Pas une idée-formule,
bien entendu ! Mais une conception vague chez les uns, précise chez
les autres, qui ,peu a peu, entre dans la sensibilité, imprègne l'action
et se tourne en instinct, parfois en passion. Si cette passion prend
assez de consistance et d'énergie intérieure pour attirer a elle, par
un progrès qui grandira avec le nombre de ses croyants, les forces
actives sentimentales d'un pays, elle remplace le patriotisme. »
Zoodat een studie over het nationalisme in de Vereenigde Staten
neerkomt op een onderzoek naar de ideeën, de opvattingen, waarmede het nationaal leven er doordeesemd werd en waaruit de mentaliteit van den Yankee is gegroeid.
Hier ontmoeten wij vooreerst de mentaliteit van de oudste kolonisten in de Staten, den geest van de Pilgrim Fathers (1) uit de
XVIIQ eeuw. Deze eerste kolonisten waren alleszins achtbare menschen. Geen avonturiers, geen goudzoekers, maar begoede Engelsche
of Schotsche burgers, ook wel edellieden, enkele katholieken, de
meesten echter Puriteinen. Zij hadden hun land verlaten om te ontsnappen aan burgeroorlog en godsdienst-vervolging. Het eenigste
wat zij zochten was : een onafhankelijk bestaan en vrijheid van
godsdienst. Zij voelden zich al spoedig te huis in hun nieuw vaderland. Het klimaat was er wel wat strenger en de levensvoorwaarden
wel wat harder dan in het Moederland, maar dat strookte nog best
met hun ascetische levensopvatting. De Engelsche koningen lieten
hen met rust ; ontnamen hun niet eens het burgerrecht en keken
schijnbaar onverschillig toe op de Republikeinsche en democratische
organisatie, waaraan hun verre onderdanen de voorkeur gaven.
En daarmede is het karakter van de eerste generatie Amerikaansche kolonisten in zijn hoofdtrekken geschetst. Vrijheidsliefde en
vroomheid, strenge levensopvatting en democratische gezindheid
vormen te zamen wat men genoemd heeft l'esprit du Pèlerin, de
geest, de mentaliteit van de Pilgrim Fathers. Aan dien geest dankt
het Amerikaansche volk zijn eerste nationale band ; hij ontwikkelde
het gevoel voor nationale samenhoorigheid in een tijd dat de Ver(1) Schotsche Puriteinen, voor de vervolging van Jacobus I gevlucht en uitgeweken naar New England op het schip de Mayflower (1620).
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eenigde Staten én onafhankelijkheid én administratieve eenheid
mistten, onderworpen als zij nog waren aan het gezag van het
Moederland en verdeeld in een aantal afzonderlijke koloniën.
Naast die eerste kolonisten, van Engelsche of Schotsche afkomst,
treffen wij al spoedig een andere groep aan : de Franschen. Van
uit Canada, langs de St. Laurensstroom en de Groote Meeren en van
uit het Zuiden, langs de vallei van de Mississipi, drongen de Franschen in het Binnenland door en stichtten er, in den rug van de
Britsche nederzettingen, het belangrijke Louisiana. Zij brachten
natuurlijk hun eigen karakter, hun Fransche mentaliteit mede, die
in meer dan een opzicht van den geest der Pelgrim Fathers afweek.
Daar was bij hen wel vroomheid, maar geen sombere, strenge levensopvatting ; onafhankelijkheidsgevoel, maar geen stugge afzijdigheid ;
verbroederingsgeest en toch gehechtheid aan maatschappelijke
hierarchie.
De Vrede van Parijs ( 1 763 ) vereenigt beide ethnische groepen
tot eenzelfde gemeenschap, de Vrede van Versailles ( 1 783 ) tot eenzelfde Republiek. De geest van d e Pilgrim Fathers blijft later het
nationale leven in de Staten nog wel bezielen, maar hij wordt getemperd, verruimd, gemilderd door een bepaalde dosis esprit f rancais.
Dit alles volstaat nog niet om het Amerikaansch nationalisme te
verklaren. De geest der Pilgrim Fathers, zelfs verruimd door den
invloed van de Fransche mentaliteit, is niet de eenige deesem, die de
Yankees in eene natie doet opgaan, evenmin als die natie uitsluitend
gevormd werd door de afstamemlingen van de Angelsaksische en
Fransche kolonisten der XVII e en XVIIIe eeuw.
De imigratie der XIX° eeuw brengt een reusachtige toevoer van
volk aan. De nieuwe inwijkelingen komen niet alleen uit GrootBrittannië en de Fransche gebieden, maar ook uit Duitschland, de
Europeesche Zuiderlanden, Scandinavië ‘en Polen. In tegenstelling
met hun voorgangers waren het meestal arme of verarmde menschen,
die het vaderland met al zijn miserie den rug toekeerden met de hoop
in het nieuwe beloofde land, andere bestaansmogelijkheden, ja fortuin
en schatten te vinden. Zij ook braken af met hun verleden, maar
dit breken was radikaler, geestdriftiger, de toekomst werd te gemoet
getreden met grootere durf kracht en met een bepaalden trek voor
het onvoorziene en in het nieuwe. Zij brachten een andere menta
liteit, een anderen geest mede, den geest der Pioniers. Deze nieuwe
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geest gepaard aan dien der Pilgrim Fathers heeft aan het Amerikaansche nationalisme zijn definitieve vorm gegeven. Ik zeg gepaard : want
de geest der Pioniers verdrong dien van de Pilgrims niet. Beiden
bleven naast elkander voortbestaan, daar zij elkander best aanvulden.
Tusschen beide immers heerschte geen wezenlijke oppositie, maar
alleen verschil van intensiteit. « L'esprit des Pionniers n'eff aca pas
l'esprit des Pèlerins, mais il porta « l'emphase », comme on dit la-bas,
sur un caractère plus general, sur l'enthousiasme qui détache de ce
qu'on a aimé et créé, sur le désir de trouver ailleurs, plus loin, plus
de liberté et plus de grandeur, sur la confiance de pouvoir établir de
nouvelles fondations et un édifice de la vie plus conforme a la noblesse de l'áme... Aller au-devant des hasard, en priant Dieu, sans
regarder derrière soi, c'est avoir l'esprit du Pèlerin ; y ajouter je ne
sais quoi de hardi, de vif et d'aventurier, c'est avoir celui du Pionnier.
Le nationalisme américain n'a jamais renié run et l'autre. Il prétend
encore les contenir tous deux. »
Bij deze laatste bewering zal meer dan een sceptisch opkijken. Dat
Pilgrim Fathers en Pioniers hun stempel hebben gedrukt op het ontstaan en de eerste ontwikkeling van het Amerikaansch nationalisme,
kan nog grif worden toegegeven. Maar dat hun geest ten huidige
dage nog even actief zou blijven nawerken, dat klinkt, op zijn zachtst
genomen, gewaagd. Waar ligt de band tusschen de streng-vrome
passagiers van de May Flower en de bandieten van Chicago of de
stars uit Hollywood ? Waar vindt de avontuurlijke Pionier nog bevrediging voor zijn lust naar het nieuwe en onvoorziene, in een
door en door gemechaniseerde wereld ?
En toch is er verwantschap, zelfs nauwe verwantschap, tusschen
het.oude Amerikaansche nationalisme en het huidige, met zijn streven
naar confort, met zijn idealisme a la Carnegie en zijn cultus voor het
reusachtige. De mentaliteit is dezelfde gebleven, alleen de omstandigheden zijn veranderd. Hoe kwam dat ?
In hun zucht naar onafhankelijkheid, naar nieuwe levensvoorwaarden en onvoorziene lotgevallen, waren Pelgrims en Pioniers
altijd maar dieper in het vasteland binnengedrongen. De onmetelijke
gebieden in het Westen hadden zij langzamerhand bezet en ingepalmd. Mexico zelf had deze expansiezucht met een derde van zijn
grondgebied moeten bekoopen. Van 892.135 vierkante mijlen in 1790
steeg de oppervlakte van de Staten tot circa 4.000.000. Toen kwam
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er een oogenblik dat Pioniers en Pelgrims niet verder meer konden.
Zij hadden de uiterste grenzen van hun Rijk bereikt : ten Westen
stonden zij voor den Stillen Oceaan, ten Noorden waakte Britannia
aan de Canadeesche grens en ten Zuiden hadden zij de Mexicaansche
op minder dan fatsoenlijke wijze verdrongen. Van lieverlede kregen
zij den indruk dat hun land klein was, te klein althans voor hun
expansiezucht en hun trek naar het onvoorziene en het nieuwe. Toen
was het uit met de zwerftochten in het onbekende ! De voortrekker
wordt boer of werkman. De oude huif wagen wordt in een remise
ondergebracht, de tent opgerold en op zolder geplaatst. Het beklemmend, eentonig, drukkend leventje uit Europa, waaraan zij ontvlucht
waren, had ze ingehaald. Toch niet,
Advocaat of geneesheer, industrieel of handelaar, werkman of
landbouwer, de Amerikaan blijft getrouw aan den geest van de
Pelgrims en de Pioniers ; een Europeaan wordt hij niet weer. Diezelf de afkeer voor het verleden, ditzelfde enthoesiasme voor een
onbekende toekomst, waarmede hij uittrok ter ontdekking van nieuwe
gebieden, bezielen hem nog altijd nu het hem te doen is, zich in een
bepaald levenskader te organiseeren. Bij die organisatie gaat hij uit
van de gedachte, een specifiek Amerikaansche gedachte, dat de moderne mensch, van den invloed der oude gewoonten en vooroordeelen
verlost, immer te streven heeft naar een schoonere, betere en meer
gemakkelijke toekomst.
Terecht merkt Strowski op : « Cette civilisation nouvelle qui ne
tend plus à découvrir, mais à utiliser, a pour principe spécifiquement
américain, que 1'homme moderne, dégagé des habitudes et des préjugés anciens, maniant avec méthode et continuité les ressources
nouvelles que lui livre chaque jour la science, doit hasarder sans
cesse le présent pour travailler à vivre sans cesse plus confortablement, plus moralement, plus aisément. »
« Le nationalisme actuel aux Etats-Unis, c'est l'espérance d'un
sort que chaque minute améliorera ; c'est l'élan vers un lendemain
inévitablement plus beau ; c'est aussi la destruction permanente de
tout ce qui a fini de servir. »
Maar is deze hoop op een betere toekomst, dit gedurig streven naar
betere levensvoorwaarden, een specifiek Amerikaansch verschijnsel ?
Is dat niet de trek van andere volkeren, van de meesten ? Jawel :
maar alleen in de Vereenigde Staten wordt deze toekomstpolitiek
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doorgedreven met een volslagen minachting voor verleden en traditie,
met een haast religieuze vereering voor stoffelijken vooruitgang.
Die cultus voor stoffelijken vooruitgang heeft zijn stempel gedrukt op het Amierikaansche leven in al zijn uitingen. Stellen wij
dien voorop, dan leiden wij daarvan gemakkelijk de hoofdtrekken
af van Uncle Sam's nationalisme.
Daar is vooreerst het gebrek aan traditiegeest. Verleden beteekent
verouderd, en met verouderde dingen houdt men liefst geen contact.
Het oude Moederland zelf, de geboortegrond der voorzaten spreekt
niet meer tot het hart, als het niet verloochend wordt. Men onderneemt wel plezierreizen naar Europa ; om familieleden te bezoeken,
uit nieuwsgierigheid, uit snobisme, niet uit heimwee noch uit
sympathie.
De Amerikaan leeft immer voor de toekomst en die toekomst wil
hijzelf telkens en telkens weder tot een werkelijkheid maken. Hij
zal zich niet doodwroeten, daarvoor vrijwaart hem zijn behoefte aan
comfort. Maar rentenieren of op pensioen gaan leven, dat stoot hem
tegen de borst. Werken, een actieve rol spelen in de maatschappij,
dat is de normale toestand voor een mensch, al is hij dan ook schatrijk.
Die algemeen erkende wet van den arbeid heeft aan de Amerikaansche maatschappij haar democratisch karakter behouden.
Iedereen werkt mede aan den opbouw van een meer comfortabele
toekomst, zooals vroeger Pioniers en Pelgrims hunne krachten
vereenigden, wanneer de huif wagen vastzat in het slijk.
Een enkele adelbrief wordt erkend : de bediening, de job. Het
overige is eerder bijzaak. Een Amerikaan ziet in handenarbeid niet
het vernederende, dat wij, de leer van Christus ten spijt, er in leggen.
Hoevele millionnairs gaan er groot op, dat zij als eenvoudige loopjongen begonnen zijn en verplichten hun kinderen denzelfden proeftijd door te maken. De geld-aristocratie is in de Staten wellicht
machtiger dan in veel andere landen, maar zij hult haar leven in
veel eenvoudigere vormen dan bij ons. « Le nationalisme américain
a fait disparaitre les classes sociales sinon les dif f érrences sociales.
M. Carnegie n'était pas vêtu autrement que son voisin le menuisier ;
son veston était mieux fait tet d'une étoffe plus fine, mais de la même
coupe, du même dessin, de la même nature. Dans la vieille Europe
la distance est felle entre l'ouvrier et le bourgeois que si un ouvrier
s'habille en bourgeois, on le dit endimanché... Le plus humble travail-
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leur est fier d'être américain, parce qu'il ne se volt pas d'une autre
caste que les autres et qu'il est de plain-pied avec le plus riche, »
Deze beschouwingen werpen een gunstig licht op het Amerikaansche nationalisme. Toch mag de keerzijde niet uit het oog verloren
worden. Wat is er van de vroomheid der Pilgrim Fathers geworden ?
Die bestaat nog, beweert Fortunat Strowski. Maar in welken vorm ?
Laten wij een uitzondering maken voor de katholieken, die hun
geloof belijden met een overtuiging, die onze halfslachtigheid beschamen moet ; en voor enkele Protestantsche secten, die het nog
ernstig meenen met hunnen godsdienst. Maar bij de overigen ? Meer
dan 70.000.000 Amerikanen onthouden zich van om het even welke
positieve geloofsbelijdenis ? Waarin bestaat hunne vroomheid ? « Line
religion sans mystique et sans métaphysique, schrijft Strowski. Line
religion qui s'occupe des moindres détails de l'existence quotidienne,
mais parle peu des destinées surnaturelles de l'homme. Line religion
qui est gouvernée par des « bureaux de morale qui sont des bureaux
d'hygiène et de politique. » Dit kunnen wij onmogelijk een godsdienst
noemen. In zulk een atmosfeer brengen enkele bevoorrechte zielen
het tot een idealisme van philantrophischen aard, a la Carnegie ;
de massa geraakt hoe langer hoe meer in het slijk van een egoïstisch
materialisme. De meeste Amerikanen kennen geen hooger nationaal
streven, dan de andere landen te overtroeven in comfort, in rijkdom,
in alle uitingen van het stoffelijke leven. Er schuilt veel hoogmoed,
naïeve hoogmoed, achter dit nationalisme. Dat geeft Strowski ook
toe. Maar hij ziet er geen erg in, want « cet orgueil n'est pas une
menace d'oppression pour les autres peuples ». Zoo zullen wellicht de
andere Amerikaansche volkeren niet oordeelen en ook wij niet die
van meening zijn dat nationale hoogmoed vroeg of laat ten koste
van anderen uitgespeeld wordt.
Om echter het gevaar en de stuwkracht, die van het Nationalisme
uitgaan, naar waarde te schatten, moeten wij noch naar GrootBrittannië, noch naar de Vereenigde Staten uitzien. Andere landen
hebben aan hun nationalisme een onverwachte uiting gegeven, waardoor zij de aandacht van de gansche wereld op zich trokken. Aan
die a eruptie »-nationalismen, als daar zijn, het Fascisme, de Nationaal-socialistische beweging en het Bolsjewisme, wijden wij in een
volgend nummer een afzonderlijke studie,
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De Christelijke Werkgeversorganisaties
door Dr K. du BOIS de VROYLANDE, S. J.
In zijne Encycliek Quadragesimo Anno, betreurt Z. H. Pius XI
het dat de werkgevers en de bedrijfsleiders schier nergens vereenigingen opgericht hebben zooals Leo XIII het verlangde. Hij kan
slechts « enkele niet geheel vergeefsche pogingen in die richting
begroeten ».
Bij ons mogen wij wijzen op zulke pogingen 4 waarvan de overvloedige vruchten een nog rijker oogst in de toekomst beloven ».
Kort na den oorlog werden twee christelijke werkgeversorganisaties opgericht ; eerst de « Association des Patrons et Ingénieurs
Catholiques de Belgique » ; kort daarna het « Algemeen Christelijk
Verbond van Werkgevers » of A. C. V. W.
DE « ASSOCIATION DES PATRONS ET
INGENIEURS CATHOLIQUES DE BELGIQUE »
Deze richtte zich tot de werkgevers en ingenieurs uit het gansche
land. Ze stelde zich tot doel de christelijke maatschappelijke leer in
de werkgeversmiddens te doen doordringen, evenwel zonder hare
leden uit de bestaande neutrale ekonomische groepeeringen te verwijderen en er voor hen afzonderlijke op te richten.
De leiders oordeelen blijkbaar dat het bij ons den grooten werkgever schier onmogelijk is uit die organisaties te treden en dat
daarbij overtuigde en degelijk gevormde katholieken daar een heilzamen invloed kunnen laten gelden.
De « Association » telde weldra vrij veel leden en onder hen verscheidene groote werkgevers. Tot voor een paar jaar bleef niettemin
hare werking gering. Maar nieuwe krachten kwamen aan het roer
en heden bloeit de organisatie : wij treffen er verschillende vooraanstaande nijveraars en financiers in aan ; haar orgaan, het
« Bulletin Social des Industriels » (tweemaandelijksch) verkondigt
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openlijk de sociale leer der Pausen en bevat waardevolle bijdragen
van socialen en van ekonomischen aard ; ze stelde verschillende
hoogst belangrijke enkwesten in, b. v. over den arbeid der vrouw ;
ze onderzoekt, in samenwerking met de leiders der christelijke werknemersorganisaties, de hangende sociale vraagstukken ; ze gaf verschillende leerrijke studies uit ; ze heeft tenslotte hare leden in gewestelijke afdeelingen verdeeld.
Op 14 en 15 April 1.1. hield zij, te Brussel, in het Aalais des Académies, hare Journées sociales patronales, gewijd aan een uiteenzetting
van het vraagstuk der beroepsorganisatie, met het doel in het licht
te stellen dat de crisis wel de tegenstrijdige belangen en strevingen
in het ekonomisch leven had mogen op de voorgrond brengen ; maar
dat nochtans a sur le plan supérieur, sur le plan essentiel, les intérêts
de tous se rejoignent, se compénètrent et forment une indescriptible
unité » (uit het inleidend woord van den Voorzitter, Staatsminister
G. THEUNIS) . Daarom wilden de werkgevers hier nogmaals met
nadruk aan hun verlangen naar samenwerking in het bedrijfsleven
uiting geven.
Het meest tastbaar bewijs van dat verlangen was het optreden van
den Heer H. PAUWELS, Algemeen Voorzitter van het Algemeen
Christelijk Vakverbond) die een spreekbeurt hield over « Le syndicalisme Chrétien Belge et la Réforme professsionnelle ».
De voortreffelijke uiteenzetting van Mr. P. van ZEELAND —
thans Minister — over « Quelques expériences en cours et les Encycli ques » maakte een bijzonder diepen indruk.
HET « ALGEMEEN CHRISTELIJK
VERBOND VAN WERKGEVERS »
Het A. C. V. W. beperkte zijn werkkring tot Vlaanderen en wilde
een volledige werkgeversorganisatie, gevestigd op christelijken
grondslag, stellen tegenover de bestaande neutrale organisaties, niet
het minst tegenover den « Comité Central Industrie) ».
De bloeiende Nederlandsche zusterorganisatie, de « RoomschKatholieke Werkgeversvereeniging », strekte haar tot voorbeeld.
Weldra kwamen tot stand :
1. verschillende diensten waarvan de meest interessante zijn : een
compensatiekas voor kindertoeslagen ; een complex van maatschap
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pelijke diensten in samenwerking met de christelijke arbeidersorganisaties (in tegenstelling met de patronale « sociale » werken, door andere werkgeversgroepen opgericht) ;
2. gewestelijke afdeelingen, te Kortrijk, Mechelen, Turnhout,
Antwerpen ;
3, vakgroepen : sigarenfabrikanten, diamanthandelaars en nijveraars, haven, steenbakkerijen, aannemers van openbare werken ;
4. een jeugdorganisatie, de « jonge-Werkgeversorganisatie », eveneens met verschillende gewestelijke groepeeringen ;
5. het orgaan van het A. C. V. W. en dat harer jeugdorganisatie
ondergingen verschillende wijziging en. Tegenwoordig g even werkgevers en jonge-werkgevers samen uit : « De Christelijke Werkgever » (half-maandelijksch) en « R. K. Bedrijfsleiding » (maandelijksch).
Verschillende jaren bleef de werking nagenoeg geheel tot de
provincie Antwerpen beperkt ; tot eindelijk ook Oost- en WestVlaanderen open kwamen.
Het A. C. V. W. heeft zijn streng oordeel omtrent de werkgevers
die bij neutrale organisatie blijven aangesloten een weinig gemilderd.
In 1933 schreef het in « R. K. Bedrijfsleiding » : «Wij staan in
princiep niet vijandig tegenover die organisaties... Doch wij houden
ons in dezen aan de voorschriften van den Paus, die Hij voor
dergelijke organisaties bij de werklieden geeft :
» 1. Dat die neutrale organisaties niets voorhouden dat positief in
strijd is met katholieke leer en leiding.
» 2. Dat naast de neutrale organisatie, in een katholieke organisatie
(Christelijk Verbond van Werkgevers) de positieve katholieke opvoeding in het zakenleven worde bezorgd -- en de katholieke houding
bepaald tegenover al de opduikende economische en sociale vraagstukken. »
Het A. C. V. W. telt tegenwoordig ongeveer 1.500 leden, waaronder evenwel te weinigen uit de grootnijverheid.
De betrekkingen tusschen de Association en het A, C. V. W, waren
in het begin --i en zelfs vrij lang — nogal gespannen. Dat laatste
kwam immers werken op een deel van haar gebied. Maar ook hier
is verandering gekomen. Beide vereenigingen vaardigen vertegen
woordigers naar elkaars plechtige vergaderingen af, beide hebben
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samengewerkt om een Internationale der Christelijke Werkgevers
op te richten, en de « Association » heeft afgezien van aanwervingswerk en van het oprichten van gewestelijke afdeelingen in
Vlaanderen.
Tenslotte kwam de federatie van A. C. V. W. en de t Association »
in het « Nationaal Verbond der Katho li eke Werkgevers van België ».
Het A. C. V. W. hield zijn laatste jaarlijksch Congres te Antwerpen, in de lokalen van het St-Ignatius' Hooger Handelsinstituut,
op 22 en 23 September 1.1.
Hier kregen wij levendige deelneming van vele leden aan het werk
der verslaggevers door kernachtige, opbouwende bespreking der inleidingen.
Het behandeld onderwerp was bijzonder aktueel : 't ging er om
het beknellend vraagstuk der blijvende werkloosheid. Vast hopend
tegen alle hoop in, werd er naar middelen uitgezien om ze te verlichten ; naar doortastende middelen : bestrijding van den arbeid der
gehuwde vrouw, vervroegde pensioneering, verlenging van den
schooltijd, enz. Het harteloos ekonomisch Liberalisme werd beslist
bestreden.
De rede van Minister VAN ISACKER was voor het A. C. V. W.
een ondubbelzinnige verklaring dat het programma op het Congres
uiteengezet met zijne inzichten overeenkwam.
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Wij lezen niet genoeg
door Dr R. KREEMERS
Dr. Ir. E. H. M. Beekman schreef in het maandblad van « Ons
Eigen Bibliotheek » (1934, n r 1) : « Wij Roomschen lezen te weinig
boeken, vooral met kultureelen inhoud ». En verder : « Het boek ?
Hiep. kent men alleen censuur. Kaballistische teekens moeten aanduiden voor welken leeftijd en voor welken graad van ontwikkeling
dit, of dat boek toelaatbaar is. Maar geen poging is er gedaan om
aan het roomsche volk het goede boek te geven. »
Deze woorden werden geschreven voor Nederland, doch ze zijn
even goed toepasselijk op Vlaanderen. We zouden er zelfs een « a
fortiori » willen aan toevoegen. Niemand zal durven beweren dat
de uitgave van de Keurboeken van het Davidsfonds geen stap is
in de goede richting. Doch dit weinige kan beslist niet voldoende
worden geacht om al de intellectueelen van Vlaanderen op Roomsch
terrein te voldoen.
Op letterkundig gebied hebben we niet alleen de uitgaven van het
Davidsfonds, de Phoenix-reeks van « Het Kompas », de reeks onder
leiding van A. Thiry enz. ; maar op cultureel gebied wordt voor de
Katholieke Vlamingen beslist niet genoeg gedaan. Ook niet door den
K. R. O.
Met genoegen vernam ik dan ook van den secretaris van
« Streven » dat zijn tijdschrift vooral beoogde leiding te geven voor
de lectuur onzer intellectueelen. Persoonlijk zou ik zelfs willen dat
men nog verder ging. Dat men nl. niet alleen leiding zou geven
doch tevens zorgen voor het noodige geestesvoedsel voor onze
Katholieke Vlaamsche Intellectueelen.
Laat me dan, om de richting aan te wijzen, even duiden op hetgeen in het buitenland gedaan wordt voor de Katholieke intellectueelen.
NEDERLAND
In Nederland werd onlangs gesticht « Ons Eigen Bibliotheek »
waarvan het beheer gevestigd is in Den Haag, Chasséstraat, 6 en in
Brussel, Jac. Jansenstraat, 20. Doel van deze vereeniging is : « In
ieder gezin te brengen eene degelijke huisbibliotheek : geen zoeterige
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romans, geen onmogelijke detective verhalen, vooral geen prikkellectuur, maar boeken die het verstand verscherpen, het hart veredelen
en den wil vormen. 0. E. B. bezorgt 12 tot 15 gebonden boeken
per jaar, afwisselend handelend over godsdienst, letterkunde, schoone
kunsten, staatkunde, sociologie, wetenschappen, enz., met ter afwisseling drie of vier goede romans van letterkundige waarde -- alles
van onze beste schrijvers uit Noord en Zuid en uit het buitenland.
Deze boeken blijven het eigendom der leden. De leden ontvangen
kosteloos het maandblad en in het winterseizoen zullen lezingen door
bekende schrijvers gehouden worden op die plaatsen waar een belangrijke groep leden zijn ingeschreven. De bijdrage bedraagt
Fl. 13,00 per jaar, ook betaalbaar per half jaar ; Fl. 6,50, per drie
maanden ; Fl. 3,25 of per maand Fl. 1,25, Fl. 1,00, Fl. 1,00. Op
plaatsen waar een vertegenwoordiger is aangesteld kan ook per
week betaald worden (25 cent) . Bij het betalen der eerste bijdrage
wordt het boek der maand — of een boek naar keuze — toegezonden
en verder rond den 15 den van iedere maand.
In een van de jongste nummers van het maandblad van 0. E. B.
mocht de redactie er zich reeds over verheugen van vele zijden
steeds warme sympathie en geestdriftig medeleven met de onderneming te ondervinden — en wel niet het minst van de zijde der
leden. Tevens werd aangekondigd dat voortaan alle boeken
NIEUWE uitgaven zullen zijn, nog nergens verschenen, op een
zelfde formaat en zeer goede kwaliteit papier gedrukt. Men beschikt
zelfs op het oogenblik over een eigen boekbinderij. Ook het maandblad wenschen ze stilaan op te werken tot een flink cultureel katholiek maandblad. De oplage bedraagt nu reeds 10.000 per maand,
doch ze zouden graag komen tot het aantal van het Davidsfonds. Als
we lezen, zeggen ze, dat tienduizenden guldens worden uitgegeven
voor 'n voetbalmatch in Amsterdam of Antwerpen, van de honderdduizenden guldens door Nederlanders uitgegeven voor een voetbalmatch in Milaan, van de duizenden guldens b. v. in Tilburg uitgegeven om 'n wielrijderskoers -- waarvoor alle plaatsen waren uitverkocht I —, lijkt het wel wat overdreven van « crisis » te spreken.
Dat het bestuur van 0. E. B. het niet bij woorden laat moge
blijken uit 't hiernavolgend lijstje van boeken voor 1934 : H. Borel :
« Het speelgoed der Kleine H. Theresia » ; Dom Beekman, 0. S. B. :
« De H. Liturgie der Kerk » ; « Goddelijke Liturgie » bemediteerd
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door Gogol ; F. Mauriac : « Wij, Frontenacs... » ; Stijn Streuvels :
« Sagen uit het Hooge Noorden » ; G. Knuvelder : « Bouwers aan
eigen Cultuur » ; G. Wissing : « Uit het land der oude Incas » ; H.
Belloc : « Economics for Helen » (Ned. Vertaling) ; Abbé Jac. Leclercq : « Het Familieleven » ; Prof. Dr. C. Berg : « Verhalen uit
het Balineesch » ; Dr. H. Muckermann, S. J. : « Kind en Volk »
(twee deelen) ; Pater W. Koppers : « Het ontstaan van het menschelijk Gemeenschapsleven » ; Ern. Psichari : « De reis van den
Honderdman » ; Yong Ann Yenn : « De Boudhistische Priester » ;
Jan Van Hasselt : « Godsdienstige zeden en gebruiken in de Zuidelijke Nederlanden ».
Indien het boek van de maand niet mocht bevallen is er een lijst
van boeken waaruit de leden een keuze kunnen doen. Sommige van
die werken zijn minder omvangrijk en men mag er dan twee kiezen
in plaats van een.
Zooals men ziet wordt hier niets opgedrongen en is de keuze die
gelaten wordt wel zoo eclectisch dat ook de meest eischende iets
naar zijn gading vinden zal als lectuur voor de loopende maand.
Wat nu het « Maandblad » betreft : ook dit biedt zich zeer aantrekkelijk aan. We vonden o. a. in een paar nummers : een studie
over G. Knuvelder van de hand van Fr. Van Oldenburg Ermke, een
studie over Cyriel Verschaeve door Gudrun, een artikel over Katholiek Leven, van Jan Beerends, een bijdrage over de Spellingskwestie,
van G. B. Bon, een bijdrage over « Het papieren gevaar » van Dr.
Ir. E. H. Beekman, enz. Ook hier kan men dus gaan « te kust en te
keur » want er is « elck wat wils ».
ENGELAND
In Engeland bestaat nu reeds zes jaar « The Catholic Book-aMonth Club », waarvan de Katholieke uitgeverij Sheed & Ward,
Paternoster Row 31, London E. C. 4, het beheer in handen heeft.
Het lidmaatschap van deze vereeniging bedraagt 36 Sh. per jaar
+ port. Voor dat bedrag ontvangt men elke maand een boek, dan
voor het eerst uitgegeven, en geschreven door een vooraanstaanden
Katholieken schrijver. Verder kosten zijn er niet en elk boek kost
dus gemiddeld maar 2/6, plus port. Ieder werk is echter in den
boekhandel slechts voor 7/6 verkrijgbaar. Per slot van rekening
krijgen dus de leden boeken voor een handelswaarde van 4 Pond,
10 sh. Van de reeds verschenen reeksen bestaan nog exemplaren
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zoodat men, mits storting van het volledig bedrag (36 Sh.) aanstonds
in het bezit kan komen van de volledige serie van 12 boeken, of elf
als er een werk bij is dat wegens zijn omvang voor twee wordt
geteld. Ten alien tijde kan een abonnement ingaan, zoodat men b. v.
inschrijvend in het midden van het jaar, aanstonds de verschenen
boeken krijgt en dan geregeld een deel per maand.
Van meet af aan werd er voor gezorgd enkel boeken uit te geven
van waarde, doch ook de grootst mogelijke verscheidenheid werd
betracht. Het bestuur is er zoodoende van te voren zeker van
minstens twee derden van de inschrijvers beslist te voldoen. Bij de
uitgaven zijn wel werken geweest die meer als « proefkonijntjes »
werden beschouwd, doch achteraf bleek dan toch dat men den nagel
op den kop geslagen had. Onder de verschillende schrijvers die
reeds werken uitgaven voor de vereeniging melden we terloops :
Karl Adam, Hilaire Belloc, Abbot Butler, G. K. Chesterton, Paul
Claudel, Alice Curtayne, M. C. D'Arcy, S. J., Chr. Dawson, H.
Ghéon, Eric Gill, Chr. Hollis, Bede Jarrett, 0. P., J. Maritain, C. C.
Martindale, Alfred Noyes, Mrs. W. Ward, enz. Allemaal namen
die klinken als een klok en die niet alleen in Katholieke middens een
gretig publiek hebben gevonden.
In Aug. 34 eindigde de zesde reeks die begonnen was in Sept. 33.
In deze twaalf maanden kregen de inschrijvers de volgende boeken :
P. Claudel : « Ways and Crossways » ; Chr. Dawson : « The spirit
of the Oxford Movement » ; Nicolas Berdyae : « Christianity and
Class-War » ; Erik M. R. v. Kuhnelt-Leddihn : « The gates of hell » ;
D. Mathew & Gerv. Mathew 0. P. : « The reformation and the
contemplative life » ; H. Ghéon : « The secret of the Little Flower » ;
Karl Adam : « The Son of God » ; Alfred Noyes : « The unknown
God » ; Sigrid Landset : « Saga of Saints », en enkele andere.
Uit de reeks van het vorig jaar (5 th series) vermelden we : M.
Trappes-Lomax : « Pugin : a biography », een deel dat voor 2 maand
telde (15/.) ; Mrs. W. Ward : « Tudor Sunset » ; C. C. Martindale,
S. J. : « African Angelus » ; J. Maritain : « Theonas, conversations
of a sage » ; Paul Monceaux : « St. Jerome : the early years » ; « The
English Way, studies of great English Catholics, by G. K. Chesterton, H. Belloc, Bede Jarrett, 0. P., M. C. D'Arcy, S. J., Dom David
Knowles, enz. ; Chr. Dawson : « Enquiries into religion and culture » ;
Chr. Dawson : « The age of the Gods », a study in the origins of
culture in prehistoric Europe and the Ancient East ; Eric Gill :
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« Beauty looks after herself » : collected essays ; Nich. Berdyaev :
« The end of our time ».
Een regelmatig verschijnende brochure van de uitgevers : « Sheed
8 Ward, books published » kondigt het verschijnen van de boeken
aan en geeft tevens een korten inhoud van het werk, desgevallend
ook recensies uit de engelsche pers over de reeds verschenen boeken.
Daarenboven geeft dezelfde uitgeverij een « Occasional review of
books and authors » uit : « This publishing Business », (free and postfree) waarin uittreksels gegeven worden uit de boeken en tevens
beoordeelingen uit de pers. Voor het najaar wordt tevens aangekondigd een maandschrift, getiteld « Passport » dat uittreksels geven zal
uit allerhande Katholieke tijdschriften van het vasteland. De meeste
hebben nu medewerking beloofd. De hoofdbedoeling is de Engelsche
Katholieken in contact te brengen met alles wat op Katholiek gebied
buiten Engeland geschreven wordt.
Sheed & Ward hebben, in navolging van zooveel andere engelsche
uitgevers ook enkele reeksen goedkoope Katholieke werken uitgegeven, zoo o. a. « The Ark Library », 3/6 per deel, en « The Hart
Library » 5/. per deel.
Het proselytisme is dus ook bij de Engelsche Katholieken geen
ijdel woord en bovenstaande wijst er voldoende op dat de intellectueele Katholieken in Engeland geen reden hebben tot klagen voor
hun maandelijksche lectuur.
VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Sedert 1928 bestaat in Amerika « The Catholic Book Club », gesticht door 4 Katholieke leeken volgens de wetten van den Staat
New-York. Het doel der vereeniging is het uitgeven en verkoopen
van Katholieke boeken « of high literary standard ». Het bestuur is
op het oogenblik als volgt samengesteld : John L. Belford, D. D. ;
Myles Connolly ; James M. Gillis, C. S. P. ; Kathleen Norris ; Mich.
Williams ; Wilfrid Parsons, S. J. ; James J. Walsh, M. D., en het
adres van het beheer is : Lexington Avenue 441, New-York, N. Y.
Het prospectus van de vereeniging is op zoo'n inslaande, typisch
amerikaansche manier opgesteld dat we niet aan den lust weerstaan
kunnen het te vertalen voor onze lezers.
« The Catholic Book Club is een magische cirkel die een beetje
gelijkt op de gemeenschap der heiligen in zijn vereeniging tot weder
hulpbetoon. Er zijn Katholieke schrijvers die hun genie en-zijdsch
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hun geest neerleggen in boeken en beschermers noodig hebben om
hen in staat te stellen door te gaan met hun werk. Er zijn Katholieken
die hunkeren naar goede letteren doch ze niet bereiken kunnen zonder
een georganiseerde navraag. Sinds The Catholic Book Club gesticht
werd is iedere uitgever bewust geworden van de markt voor goede
Katholieke boeken. Ieder handschrift van een Katholieken schrijver,
jong of oud, krijgt nu tweemaal meer belangsteling dan men er
vroeger voor over had. De meesterwerken van de Katholieke Letteren
in Europa, die te voren zelden den Oceaan overstaken, bereiken nu
in het Engelsch de Amerikanen onder de auspiciën van The Catholic
Book Club. Deze opbouwende steun is de trots van de leden van The
Catholic Book Club. Doch de werkelijke waarde van hun lidmaatschap ligt in de goede, interessante en cultureele boeken die maand
na maand in hun bibliotheek terecht komen. »
Hier wordt werkelijk een dam opgeworpen tegen de slechte lezing
van vandaag, hier is tevens de voorwacht van groote Katholieke
Letterkunde.
Het lidmaatschap bedraagt $ 25. Daarvoor ontvangt men één boek
per maand onmiddellijk na verschijnen en uitgekozen door een staf
van vooraanstaande Katholieke letterkundigen en geleerden. Elk
werk kost dus slechts $ 2,08, een prijs waarvoor zeker geen werk
van dit gehalte op de boekenmarkt komt. De minste prullenroman
b. v. kost in Amerika $ 2,50.
En, voegt het prospectus er aan toe, dit is geen dwaze uitgave ;
spaar slechts een nutteloos tochtje per taxi uit, eet een paar keer
minder in een restaurant of koop een hoed per jaar minder en ge
hebt het noodige bedrag om iets blijvende bij u binnen te halen.
Nu, meer dan ooit, hebt ge meer en BETER boeken noodig om
te lezen.
In een jaargang kwamen we de volgende boeken tegen : « Cardinal

Newman » door J. Lewis May ; Walsh : « Isabella of Spain » ; A. E.
Smith : « Up to now : an autobiography » ; G. Martinez Sierra :
« The Cradle song and other plays » ; O'Donnell : « The way it
was with them » ; Agnes Repplier : « Père Marquette » ; G. K. Chesterton : « The Resurrection of Rome » ; W. Cather : « Shadows on
the rock » ; K. Adam : « The spirit of Catholicism » ; D. Bevan
Wyndham Lewis : « King Spider » ; J. Maritain : « The things which
are not Caesar's » ; Connolly : « Gloucester Men ».
Het selectiebestuur kijkt niet naar de uitgevers. Zoowel Putnam,
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als Macmillan, Scribner's, Mc Bride, Dodd 8 Mead e. a. zijn vertegenwoordigd. Het zijn echter allemaal eerste-klas uitgevers. En
steeds wordt gezocht naar een werk dat misschien niet door een
Katholiek geschreven is doch steeds het een of ander aspect van het
Katholicisme belicht en letterkundig onaanvechtbaar is. Romans,
tooneel, essays, geschiedenis, levensbeschrijvingen enz. krijgen om
de beurt een kans en zoowel amerikaansche als andere schrijvers
komen voor de keus in aanmerking.
Tegelijk met elk boek krijgen de leden het blad « Newsletter » met
een beoordeeling van het verkozen boek ; een bldz. is gewijd aan
andere werken van belang die worden aanbevolen en welker waarde
tevens wordt aangeduid. Voor Aug. was het uitverkozen boek
« Strong man rules » door G. N. Shuster om de Amerikaansche Katholieken in te lichten over de Nazi-beweging. Het vorig boek was
de roman : « The woman and the Sea » door Concha Espina. Tevens
kregen de leden dit jaar nog de Herinneringen van Card. O'Connell,
de roman « Superstition Corner » van Sh. Kaye-Smith, een boek over
het Vatikaan door G. Seldes, een werk van H. Ghéon enz.
Bij het bestuur zijn ook alle andere boeken die worden uitgegeven in
Amerika en elders te verkrijgen tegen den prijs van den uitgever,
zonder verdere kosten en een lijstje van lezenswaardige werken met
een korte inhoudsopgave en prijsaanduiding wordt elke maand beschikbaar gesteld.
Dit jaar hield de vereeniging ook haar eerste « Catholic Book
Conference » te New-York van 9-11 April, onder het voorzitterschap
van Pater Fr. Talbot, S. J. Zeer interessante verslagen werden hier
voorgedragen en vruchtbaar werk verricht voor de toekomst. Niet
minder dan 16 van de grootste uitgeversfirma's werkten mee om dit
congres te doen gelukken.
Uit dit alles blijkt ten overvloede dat de Amerikanen de zaken niet
alleen grootscheeps doch ook degelijk aanpakken en uitvoeren.
Na het voorafgaande mogen we hier wel het spreekwoord in herinnering brengen : « Woorden wekken doch voorbeelden trekken ».
We hopen dan ook dat deze voorbeelden duidelijker spreken zullen
dan onze woorden. We hopen van harte dat ook in het Katholieke
Vlaanderen, met zijn Katholieke Vlaamsche Hoogeschool middel zal
gevonden worden om de Vlaamsche intellectueelen warm te blijven
houden voor de dingen des geestes. Want dit is op onze dagen meer
dan hardnoodig.
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Over uitgaven, romans en cultuur
door E. JANSSEN, S. J.

Veel werd er, in dit jaar 1934, bij ons uitgegeven. De Ruusbroecuitgave is, in vier deelen, nu volledig ; de monumentale jubileumuitgave van Gezelle's werken wordt gestadig doorgezet ; enkele
maanden geleden verscheen het eerste deel van Verschaeve's volledige werken. Men stelt ook de volledige werken van Edward
Vermeulen beschikbaar... om van zoovele andere ondernemingen niet
te spreken.
Boekengilden komen tot stand en bloeien. De Poorte, die met
romans inzette, doch die, in haar tweede reeks, ook essayistische
meesterwerken opneemt ; De Fenix, die zoowel eigen werk heruitgeeft als vertaalwerk verbreidt ; De Pelikaan, waarvan wij toch reeds
een prospectus ontvingen : De Wetenschappelijke Bibliotheek, waarvan de eerste deeltjes veel bijval genoten...: terwijl zoovele oudere
reeksen merkbaar werden verrijkt.
« Cui bono ? » wil ons over de lippen. Niet sceptisch, ook niet
kritisch ; eerder welwillend onderzoekend. Het volstaat niet, om een
cultuurmensch te zijn, boeken te koopen en ze te lezen ; en anderzijds
toch, naar gelang het peil eener cultuur stijgt, zijn er talrijke r en meer
verscheiden boeken noodig en voorhanden... Aan de waarde, den
invloed en het gevaar, in ons land, van deze en dergelijke uitgaven,
wijden wij deze korte beschouwingen.
*
**
Bij een eersten oogopslag reeds, moet het iedereen treffen, hoeveel
vertaalwerk thans verspreid wordt -- « de meesterwerken der wereld-literatuur », heet het dikwijls — ; en ook welk aanzienlijk deel
de romanliteratuur inneemt. Romans en essayistisch studiewerk...
al het overige staat in de schaduw.

I.
Niet met den maatstaf der productie, nog veel minder met dien der
uitgaven, kan de cultuur worden afgemeten. Anders zou ze, sinds
eeuwen, stijgend zijn gegaan ; en, in de laatste eeuw, duizelingwekkend hoog zijn gesprongen. Ernstige cultuur ontstaat evenzeer
door beperking. Op het veelzijdig wetenschappelijk avonturieren der
XVIe eeuw, volgde, in Frankrijk, de streng-nationaliseerende strekking die de XVIIe klassiek maakte ; terwijl het cosmopolisme der
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XVIIIe, haar encyclopédisme en hare Auf klárung, alles terugbracht
tot een waanwijze, machtelooze moraliseering.
De reden ligt voor de hand : ernstige cultuur ontstaat door synthese. Van de wetenschap met de zedelijke verheffing en met de
aesthetische verfijning ; van de waarheid met de goedheid en met de
schoonheid ; welke synthese de wetenschap tot een kern van levensnormen omzet, en de schoonheid als het verrassende genot stelt van
het zoo geleide leven. Toenemende productie en publicatie daarentegen versplinteren de wetenschap, verbreken den kalm-ingetogen
levensgang, verwarren de schoonheid met de mode. Uit zichzelf haalt
de mensch — zij het ook gestuwd van buiten -- de rijkste levensschatten op ; het harmonisch evenwicht maakt den cultuurmensch :
van opmerkzaamheid en bezinning, van weten en doen, van inwendige heerlijkheid en uitwendige beschaving. En dan reikt, bij een
volk of in een tijdperk, de cultuur hoog, wanneer levenswet en
levensvoorwaarden, streving en noodwendigheden, voorbeeld en
geest de eenlingen opdrijven tot zulk leven.
Maar de cultuur is, voor een volk, niet een blijvend bezit. Het
leven woelt en bruist, rijst en daalt ; romantische begeestering drijft
het omhoog ; dan staat het — een hoogtepunt -- ; decadentie doet
het verslappen, totdat nieuwe onvoldaanheid een nieuw stijgen voorbereidt en inzet. Wij, de Vlamingen die mee hebben doorleefd dat
hunkeren naar een eigen cultuur dat alle politieke en psychologische
hinderpalen overwon, wij zijn geneigd de moderne Vlaamsche bedrijvigheid als de ontplooiing te beschouwen van een tot wasdom
gekomen cultuurleven. Dat is zij ook ; doch bevat zij niet reeds
kiemen van decadentie ?
Ernstige cultuur, zegden wij hooger, ontstaat ook door beperking.
Zelfbeperking namelijk, waardoor de meest eigenaardige en diepste
hoedanigheden, door niets meer bedwongen, zich volkomen uiten.
Zelfbeperking, voor een volk, zóó dat het zijn eigen wezen tot norma
neemt van zijn vooruitgang ; zooals het, hetzij door overlevering,
hetzij door overweging of instinct, dat wezen kent en voortzet.
**
Het verspreiden van « meesterwerken uit de wereldliteratuur »,
zou, indien alleen meesterwerken werden verspreid, volkomen instemming verdienen. Degelijke kennis daarvan alleen verleent ons
den waren maatstaf. Wie bij zijn eigen land en volk blijft, kan
niet vergelijken ; hij onderscheidt de meer bekoorlijke gaven van de
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diepere niet, de oppervlakkig begaafden van de waarlijk grooten.
Waarlijk grooten zijn zeldzaam : men moet ze ook van het buitenland
bijhalen, om de waarachtige grootheid met de schijnbare niet te
verwarren. Daarbij verruimen zulke meesterwerken den geest,
ongeveer zooals reizen dat doet. Want zoovele andere levenswijzen,
denkvormen, grootheid en schoonheid, zijn mogelijk en bestaan ; en
er is veelzijdigheid noodig om, zeker van zichzelf, alles naar verdienste te waardeeren.
Meer dan eens echter klinkt de naam : « meesterwerken der wereldliteratuur » bedrieglijk. Alle boeken brengt men zoo op de markt,
die, in den laatsten tijd, ophef maakten. Hunne waarde houdt zeker,
met hun bijval, niet altijd gelijken tred ; allerlei kunstgrepen en bijkomende oorzaken drijven dikwijls een succes op. — Doch er is
meer : zoo verspreidt men de meest kenmerkende boeken van den
modernen tijd ; en wie zich, als cultuurmensch, tot den modernen
tijd beperkt, ontwikkelt zich misschien nog eenzijdiger dan wie zich
opsluit binnen één land en cultuur. Want in onzen tijd, ook Europeesch beschouwd, zijn schromelijke tekorten. En dus komt het verspreiden van « Europeesche meesterwerken » ons voor als een tweesnijdend zwaard : verbreedend en verdiepend wie de meesterwerken
te kiezen weet en ze, veelvuldig, in zich op te nemen ; vervlakkend
tot reclame-achtige eruditie, bij wie het moderne succes van de
grondige verdienste niet weet te onderscheiden.
II.
Het groote getal romans, en daartegenover het afnemen der
lyrische productie : deze eigenaardigheid van de hedendaagsche
boekenmarkt, houdt verband, dunkt ons, met den na-oorlogschen
tijdgeest.
Lyriek verbeeldt droomen, epiek verhaalt daden... : met deze
tegenstelling kan men al veel verklaren. Vóór den oorlog hing over
ons land als een blijde verwachting : een hoogtepunt van lyrische
poëzie scheen bereikbaar ; na den oorlog keerde de ontnuchterde
kunstenaar zich naar de epiek. Naar daden ging zijn verlangen : de
stichting der nieuwe gemeenschap ; en daar hij de lyriek stuiptrekken
zag in haar pogen om de massa te begeesteren, koos hij den kunstvorm die de massa aantrok en daden behelsde : den verhaaltrant.
Maar, onder den invloed van den bioscoop zeer zeker, van heel
wat andere krachten wellicht...: de verhalende literatuur overstelpte
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Europa. Daarin drukte de moderne geest zich volkomen uit ; en
andersom bleek, voor dien geest, de romanliteratuur, na den bioscoop,
de sterkste steun.
Elk goed verhaal stelt, intuïtief, een levenservaring of een diepere
waarheid voor. Wie verhalen creëert of deze inleeft, denkt intuïtief ;
en deze denkwijze, noodzakelijk voor wie op algemeene ontwikkeling
aanspraak maakt, bedwelmt wie haar, uitsluitend, beoefent.
Ziehier hare gevaren : men verwart fantasie met werkelijkheid ;
de kritische geest, nauwkeurig en positief, verstompt ; de begrippen :
plicht, gestage trouw, vervagen ; de wilskracht slinkt en, daardoor,
het gevoel van verantwoordelijkheid. Dikwijls ook het besef van
zedelijke eerbaarheid ; want het kwaad — zoo lijkt het toch ! -levert voor het verhaal talrijke en vruchtbaarder motieven dan het
goed. De sexueele liefde vooral, en de wraak.
Zoo vormt de overdreven romanlectuur — en meer nog de bioscoop -- een geslacht van weerlooze menschen, onbestendig en tot
utopieën geneigd ; ofwel van weemoedige overwonnenen door het
leven, waarvan zij de hardheid niet kunnen ontvluchten door het spel
der verbeelding. Niets kan, in den levensstrijd, zoozeer iemand begeesteren als een heldenverhaal ; maar het beste voedsel dient ook
het zorgvuldigst gedoseerd.
**
Tè vluchtig hebben wij dit breede en belangrijke onderwerp hiermede aangeraakt. Mogen anderen deze enkele suggesties aanvullen,
verbeteren, uitbreiden misschien tot een methodische voorlichting.
Om tot de uitgaven en boekengilden terug te keeren : het meest
verheugt ons het bereikbaar stellen der schatten van onze overlevering : Ruusbroec, Gezelle, Verschaeve. Wij hebben niets beters.
Ook de Wetenschappelijke Bibliotheek lijkt ons, voor de cultuur, een
kostbare en duurzame aanwinst.
En wat de « Europeesche » uitgaven betreft : zij behooren tot de
moderne geestesstroomingen ; men wijst ze niet eenvoudig af. Noodig
tot veler ontwikkeling en verdieping, gevaarlijk omdat zij de ziektekiemen der moderne maatschappij in zich dragen, dienen zij door de
Katholieken ondernomen en gesteund met evenveel toewijding als
voorzichtigheid. Bevoegde voorlichting naast streng gecontroleerde
verbreiding maken, ook van sommige onder hen, een weldaad ; en
van uit dat standpunt, dunkt ons, moeten wij totnogtoe De Poorte
vooraan stellen.
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De R. K. Universiteit te Nijmegen
In het jaarboek 1932-1933 van de R. K. Universiteit te Nijmegen
treffen we enkele interessante en aanmoedigende gegevens aan over
die jonge maar bloeiende instelling. In zijne rede, gehouden ter gelegenheid van de overdracht van het Rectoraat, geeft Prof. Dr. Titus
Brandsma, 0. Carm., een overzicht van de tienjarige bedrijvigheid
der Universiteit. Deze, gesticht in 1922, bevat thans drie faculteiten :
die der Godgeleerdheid, der Letteren en Wijsbegeerte ,der Rechtsgeleerdheid. Volgens de Nederlandsche Wet moet zij, binnen de
25 jaren van hare stichting eene vierde faculteit bezitten : die der
medicijnen of die der wetenschappen. Na vijftig jaar bestaan moeten
de vijf faculteiten opgericht zijn. Men hoopt dat de wettelijke grenzen
meer dan eerbiedigd zullen worden, en eene vierde faculteit staat na
een bestaan van slechts tien jaar, in het verschiet.
Acht-en-dertig hoogleeraars en docenten staan in den catalogus
vermeld. Velen zijn door hunne wetenschappelijke werken ook in
Vlaanderen bekend. We citeeren enkel namen als die van Belton,
Schrijnen, Van Ginneken, Duynstee, Molkenboer, Drerup, Hoogveld.
Zij staan borg voor de degelijkheid van het onderwijs in de nieuwe
Alma Mater.
Het aantal studenten is boven verwachting hoog gestegen. « Van
de 189, zegt de aftredende Rector, die het eerste jaar werden ingeschreven, is het getal dit jaar gestegen tot 531. Men had voor het
eerste jaar op een 150, voor de latere jaren op een 400 gerekend. »
(bl. 87).
Uit zijne rede blijkt verder dat de Nijmeegsche studentenschap niet
ontsnapt aan hetgeen men zou kunnen noemen de « wet der beroering » die alle studentenmiddens beheerscht en het den bestuurder
soms lastig maakt. Nijmegen werd blijkbaar niet gespaard door het
acute integralisme dat in sommige jonge katholieke Nederlandsche
middens woedt. Het boek van H. Van Lieshout : « Onze onevenwichtige jongeren » geeft een treffend beeld van deze beweging welke
de bezorgdheid van Rector Brandsma gaande maakt.
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Een bizondere zorg werd besteed aan de Universiteitsbibliotheek
die, einde 1933, 158.000 numers bedroeg en 570 tijdschriften ter
lectuur kan aanbieden. Het aantal bezoekers der leeszaal steeg tot
7496 tegen 6532 het vorige jaar.
Het vereenigingsleven kent ook een grooten bloei aan de hoogeschool. Zes groepeeringen lieten hun verslag verschijnen in het jaarboek, dat sluit met het « jaarverslag van de club van protestantsche
studenten aan de R. K. Universiteit. »

De Geschiedenis in het Derde Duitsche Rijk
In « Forschungen und Fortschritte » van 20 Aug. 1934 geeft Prof.
Dr.. Hermann Oncken, van de Universiteit te Berlijn, enkele gedachten ten beste over den invloed der Nazi-revolutie op de opvatting van de Duitsche nationale geschiedenis. Het verleden — zoo
zegt Dr. Oncken — wordt steeds, en vooral in revolutieperioden,
beschouwd met inachtneming van het heden. De geschiedenis wordt
daarom niet vervalscht door de huidige gebeurtenissen en bekommeringen, maar in het beeld dat men zich voorstelde van het verleden, worden andere « waardeaccenten », een andere verdeeling van
licht en schaduw, waargenomen. Nationale gebeurtenissen, toestanden, helden die vroeger weinig de aandacht op zich trokken, treden
plotseling in het volle licht.
Het nationaal socialisme heeft ook een nieuw perspectief getrokken
door de geschiedenis van Duitschland, en wel volgens drie groote
lijnen : men beklemtoont veel meer dan vroeger de historische rol
van den boerenstand ( Bauerntum) dat Duitschland in naamlooze
heldhaftigheid heeft opgebouwd ; de nationaalgeschiedenis breekt de
oude duitsche staatsgrenzen en beschouwt het duitsche « Volk » als
drager van de nationale gedachte door de eeuwen heen ; eindelijk
worden de heroïsche momenten van de geschiedenis in het volle
daglicht gesteld.
Pr. Oncken vreest dat men in het doordrijven van die drie perspectief-lijnen het geschiedkundig doorzicht vervalscht, en zijn verder
betoog is klaarblijkelijk eene waarschuwing tegen een onbesuisd
toegeven aan nationale drift in het geschiedkundig onderzoek. Hij
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hoopt dat nieuwe wetenschappelijke kennis de voorbijgaande phase
van overdrijving zal overwinnen.
Zoo wijst hij op de uitnemend groote rol welke de Middeleeuwsche
steden hebben vervuld, naast en met het platte land, in de geschiedenis van Duitschland. a Wij kunnen ook de oudere geschiedenis niet
opbouwen als eene overwegende boerengeschiedenis. »
Dezelfde bezorgdheid om het traditioneele beeld van de geschiedenis te vrijwaren schemert door in de zeer interessante plaatsen, waar
Dr. Oncken het heeft over Widukind. Dit stamhoofd, zoo schrijft hij,
is daarom nog geen nationale held omdat men om zijnentwille de
positie van Karel de Groote verduistert ; en de schrijver betoogt hoe
groot de invloed was van den grootera keizer met de door hem gechristianiseerde Saksers op de ontwikkeling van het Duitsche Rijk.
Hetzelfde geldt voor Frederik de Groote en voor Bismarck. De
hyper-nationaalsocialistische geschiedschrijvers kunnen met de
realistische politiek van die twee staatslieden geen vrede hebben.
Frederik II was te autocratisch en, verlicht Pruisisch vorst, voelde hij
niet veel voor het groote Duitschland. Wat den IJzeren Kanselier
betreft hij beging de fout de Politiek te bepalen als de kunst van het
mogelijke, en wordt daarom als een opportunist gebrandmerkt.
Dr. Oncken reageert blijkbaar tegen de extremistische strekkingen
die de geschiedenis van Duitschland zoo nationalistisch beschouwen
dat ze de groote helden van het verleden voorbijzien of verloochenen.
Hij wijst op de complexiteit van den groei eener natie om er uit te
besluiten dat het onhistorisch en simplistisch zou wezen de stromingen
en persoonlijkheden uit het verleden te willen wegcijferen om alleen
de huidige strekkingen in wat deze strekkingen heeft mogelijk ge,maakt te reflecteeren.
In deze interessante uiteenzetting van Dr. Oncken voelen we steeds
de bezorgdheid van den geleerde om de geschiedkundige wetenschap
in Duitschland zooveel mogelijk vrij te houden van een overdreven
nationaal socialistischen invloed. Een bewijs dat dit gevaar in het
Derde Rijk aanwezig is, maar dat er zich ook remmende invloeden
laten gelden.
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Gandhi en de «Untouchables »
Reeds langen tijd luidt het, laconiek : « Im Indiën Nichts Neues ».
Is daarom alles stil gevallen in het land van Gandhi ? Neen, maar
sinds twee jaar heeft Willingdon, de nieuwe Vice-Koning, de inlandsche pers met 'n Hitlercensuur gemuilband en schaarsch zijn de
compromitteerende berichten die via de pers het buitenland bereiken.
Dit schijnt zoo goed als vast te staan : de Congrespartij heeft de
burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging opgezegd en Gandhi concentreert al z'n krachten op de godsdienstige, burgerlijke en sociale
gelijkstelling der Onaanraakbaren of caste-loozen (± 50.000.000)
met de caste-Indiërs.
Z'n afkeer voor de « onaanraakbaarheid » of « onreinheid » is
reeds oud. Als jongen van twaalf jaar lachte hij met de baden die
z'n vrome moeder hem oplegde voor 'n onnoozele aanraking van
'n paria-kind.
In 1926 of '27 zei hij in 'n interview met de schrijfster van het
beruchte « Mother India » : « De onaanraakbaarheid... heeft de
Indische menschelijkheid ontaard. De onaanraakbaren worden slechter behandeld dan beesten. Hun schaduw alleen bezoedelt den naam
van God. Met even veel of meer vinnigheid stel ik de onaanraakbaarheid aan de kaak als wel de Britsche methoden die Indië worden
opgedrongen. De onaanraakbaarheid is me onverdraaglijker d an de
Britsche overheersching. Als het Hindoeïsme de onaanraakbaarheid
niet wil opgeven, dan is het met het Hindoeïsme amen en uit. »
Hij verkondigde die overtuiging ook van de daken. In z'n redevoering voor de Round Table Conference te London (1931) zei hij :
« De onaanraakbaarheid is 'n schande voor het orthodoxe Hindoeïsme en de Hindoesche hervormers ijveren eensgezind voor hare afschaffing... De rechten der onaanraakbaren liggen me nader aan het
hart dan wat ook. Ik zag liever het Hindoeïsme vergaan dan de
onaanraakbaarheid te zien voortduren. »
Met de beginselvastheid en de wilskracht die hem kenmerken,
sloeg hij aan het werk. Hij trok naar het Zuiden, waar de oude vooroordeelen taai bleven heerschen. Hij gaf er meetings. Als hij de koord
zag die als afsluiting fungeerde tusschen de « onreinen » en de caste-
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lui (die koorden vond men ook in vele katholieke kerken van ZuidIndië, zoo diep was het vooroordeel ingeworteld) , weigerde hij te
spreken vóór dat de koord was weggenomen. En als men daar niet
mee opschoot, ging hij midden in de Pariah-groep staan en sprak
voor hen alleen.
Gandhi — dit is misschien minder bekend — is ook 'n humorist.
Tegen de onaanraakbaarheid weet hij ook het geduchte wapen te
hanteeren van de fijne psychologen : iets belachelijk maken. 't Gebeurt wel eens dat hij de aandringende menigte moet verzoeken om
hem toch wat rust te laten in het huis waar hij z'n intrek heeft genomen, of toch niet met duizenden te komen aandringen bij z'n tochten door de stad, om hem de voeten te kussen. « Ge weet wel dat ik
me voor 'n onaanraakbare houd. » De massa begrijpt en lacht nog
eens hartelijk met « die ouwe koe » : de onaanraakbaarheid.
Het departement van de Indian National Congress waar de grootste bedrijvigheid heerschee, was wel dat van den strijd tegen de onaanraakbaarheid. Gedurende z'n reis door Indië (1933) kon de
Fransche publicist Edmond Privat het lokaal van de provinciale
afdeeling van het departement te Bombar bezoeken. Hier zag hij
eene kaart van de provincie. Er staken spelden op de plaatsen waar,
na 'n geslotenheid van eeuwen, de wel, de school en de Tempel voor
de « onreinen » waren opengesteld. Zooals in 'n oorlog, kon men
met één blik overschouwen hoe ver het front tegen de oude traditie
was vooruitgeschoven.
Zoo zeer als men vroeger den outcast verwaarloosde en ruw
behandelde, zoo beijvert men zich thans van alle kanten om hem te
verheffen en voor zich te winnen. Muzelmannen en hervormingsgezinde Hindoes doen de missie 'n ware concurrentie aan. Er werken
Hindoesche missievereenigingen onder de « onreinen » — pardon,
onder de Hari-jan's (Godslieden) , zooals Gandhi ze wil genoemd
hebben. Alleen de orthodoxe Hindoes blijven star. Hun godsdienst
verbiedt liefdadigheid of maatschappelijke hervorming. Als iemand
onder de outcasts geboren wordt, dan is dit om de zonden van 'n
vorig leven uit te boeten en aan die goddelijke wet van de onontkoombare vergelding van 'n vroeger leven in 'n nieuwe, rampzalige
belichaming, hoeft geen mensch iets te veranderen.
Een van de gevolgen van die campagne tegen de onaanraakbaar
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heid is dan ook dat Gandhi z'n aanhang bij de rechtgeloovigen, vooral
de Brahmanen, verloren heeft. Daardoor is z'n positie wel wat zwakker geworden.
Maar nu reeds mag men zeggen dat hij het pleit zal winnen. Veelzeggend is de volgende oproep tot de katholieke bevolking van
Trichinopoly ('n vaste burcht van het caste-systeem in Zuid-Indië),
door acht katholieken van aanzien onderteekend : Het is tijd voor
'n « reconsideration » van onze houding tegenover de « Depressed
classes ». Een van de redenen is « de zoo duidelijke kentering van het
traditioneele Hindoesche standpunt. Thans wordt de onaanraakbaarheid niet alleen in de pers en in publieke vergaderingen veroordeeld,
maar ook in feite opgegeven door 'n steeds groeiend aantal Hindoes.»
Tot nog toe bleven sommige uitsluitingen om caste-redenen ook in
de kerk in zwang « propter scandalum parvulorum » en om de Hindoesche bekeerlingen in spe niet te zeer van onzen godsdienst af
te schrikken. » Nu dat die zelfde Hindoes de caste opgeven, met welk
recht zouden de Katholieken er nog langer aan vasthouden ? »
(Maart 1933) . In verschillende parochies, ja zelfs in heele bisdommen werd reeds de afsluitingskoord weggenomen.
De campagne van Gandhi zal misschien het missiewerk veel
schade aandoen. Het Zuiden, met z'n millioenen verdrukte « Untouchables », was het land van belofte der massa-bekeeringen. Zij waren
Hindoes bij naam, maar hun priesters, de Brahmanen, ontzegden
hun allen godsdienstigen troost : geen religieuze ceremonie in huis,
geen toegang tot de Tempel. Bij de Christenen vonden ze godsdienstig leven en liefdadigheid. Nu worden ze door Gandhi weer
in het Hindoeïsme ingeschakeld. Dan zal het wel moeilijker zijn om
ze nog tot het Christendom over te halen,
E. V.
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Boekennieuws
GODSDIENST-ZEDENLEER
EMIL FIEDLER, Meesters van Morgen. Deel III : Kome uw Rijk.
Vertaald door Cor Hesseling, met een inleiding van Anton van
Duinkerken. -- Hilversum, N. V. Paul Brand's Uitgeversbedrijf,
1933. 187 blz., ing. : 17,50 fr. ; geb. : 22,50 fr.
Dit boekje vormt het derde deel van een « Trilogie van katholiek
ontwaken », en hoe volmaakt beantwoordt zijn inhoud aan dezen
titel ! De katholieke lezer wordt er eenvoudigweg uit zijn geloofsslaap of -.sluimering wakker geschud. -- Dit Ilie deel behandelt meer
in 't bijzonder ons offensief tegen de dwaling en het moderne heidendom. « Het is uit met het defensief ! En nu voorwaarts ! » In een
buitengewoon krachtige stijl wordt al het verouderde, al het verstarde,
al het heidensche uit onze zeden en gewoonten met den vinger gewezen, en daartegenover worden door een degelijk onderlegden
theoloog de echte, oerchristelijke opvattingen uiteengezet en opgedrongen.
Een boek dat door allen, jongeren en ouderen, priesters en leeken
moet gelezen worden.
R. V. O.

V. BARON, En suivant Jésus, -- Desclée De Brouwer et C ie, 124 blz.
Tien beschouwingen over 't leven van Christus.

P. COULET, Le catholicisme et la Crise mondiale. — Ed. Spes,
208 blz.
P. Coulet, de gevierde predikant van Bordeaux, is geen oorspronkelijk denker, en hij heeft ook niet die pretentie. Maar hij is een
buitengewoon knappe vulgarisator. Ingewikkelde problemen als dat
van de crisis weet hij tot enkele groote lijnen te herleiden. Die
sterke vereenvoudiging zal den specialist misschien wel overdreven
schijnen, maar de groote meerderheid van de intellectueelen zal na
het lezen van dit boek ten minste enkele duidelijke en gezonde gedachten bezitten over de tekortkomingen van het huidige capitalisme,
over de socialistische dwaalleeren, over het economisch materialisme.
De lezer zal vooral het pauselijk woord hooren over de nooden van
dezen tijd, gecommenteerd door een behendig en goed schrijver.
Dit boek -- evenals de vele andere van P. Coulet — hoort thuis in
de boekerij van alle publicisten.

Lesons de Droit naturel. III. La
Famille. — Ad. Wesmael-Charlier, Namen, 1933, 498 blz.

Abbé JACQUES LECLERCQ,

De Schrijver heeft de zware, ondankbare, kiesche taak op zich
genomen ons grondig maar toch bevattelijk, ja zelfs aantrekkelijk, de
moderne vraagstukken der natuurlijke zedenleer voor te houden.
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Hij kwijt er zich op voortreffelijke wijze van. Eerst kwam de
grondslag in : I. Le fondement du Droit et de la Société ; daarop
volgde : II. L'Etat et la Politique ; nu wordt ons aangeboden : III.
La Famille ; een vierde deel IV. Les Droits individuels : Vie, Travail,
Propriété, verschijnt binnen kort.
In zijn Avant-Propos, waar hij de door hem geraadpleegde bronnen
opgeeft, merkt de Schrijver op « il est des chapitres entiers pour
lesquels on ne dispose pas de travaux systématiques sur lesquels
on puisse faire fond » ; in 't bijzonder over « la doctrine du droit
a l'amour, la situation de la femme et celle de l'enfant ». Over de
kuischheid zocht hij tevergeefs naar « l'ouvrage qui me donnerait
la discussion rationelle serrée que la présent livre demandait ».
Welnu, vooral deze vraagstukken worden hier door den gewaardeerden professor aan het St-Louis-Instituut, te Brussel, grondig behandeld, niet casuistisch maar in machtige syntheses.
Moge dit uitmuntend werk — evenals zijne voorgangers — bij
onze intellectueelen ruimen ingang vinden !
K. du Bois de Vroylande, S. J.

WIJSBEGEERTE
G. THIBON, La Science du caractère (L'ceuvre de Ludwig Klager).
Desclée de Brouwer et C ie , 258 p., 12 fr.
Ludwig Klages is een duitsch neo-vitalist, beroemd om zijne graphologische studiën, zijne systematische karakterstudie en zijne philo»
sophische wereldbeschouwing uiteengezet in de vier boekdeelen van
« Der Geist als Widersacher der Seele » (1929-'32) .
G. Thibon ontleedt in het eerste deel van zijn boek de caracteriologie van Klages ; in het tweede zijne metaphysica. Daarna wordt
er eene korte studie gewijd aan Hans Prinzhorn, een leerling van
Klages. Drie appendices besluiten het boek.
Klages meent dat in den mensch een essentieele strijd zich ontwikkelt tusschen de « ziel », waarmee hij alle vitale onder-bewuste, nietintellectueele krachten verstaat, en den « geest », de bron van het
verstand en den wil. De geest is voor hem een tyran die de ziel
bindt en verknecht. De mensch zou zich moeten kunnen uitleven
volgens het cosmisch rythme dat in zijn « ziel » pulseert ; maar de
geest belet zulks en zoekt zijn eigen doeleinden te bereiken tegen
de ziel in.
Hoe verwerpelijk zulk anti-intellectualisme ook moge zijn, toch
heeft Klages in zijne caracteriologie vele waarheden verkondigd tegen
de al te conceptualistische en de materialistische opvattingen in van
de officieele zielkunde. Schrijver vergelijkt de psychologische stellingen van Klages met die van St. Thomas en toont eens te meer
hoe vele stroomingen in de moderne wijsbegeerte kunnen geleid naar
de bedding van het thomisme, en zoodoende geïntegreerd worden in
F. De Raedemaeker, S. J.
de « philosophia perennis ».
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Dr R. VAN POTTELBERG, De Ilias van Homeros. — R. V. H. U.,
De Standaard.
Deze brochure, klaar en bevattelijk geschreven, zal ook de minst
ingewijden inlichten over de talrijke problemen van auteurschap, eenheid, kunstwaarde die de Homerische zangen opwerpen.
BERNARD SHAW, Verliefde Artisten, vert. Ed. Coenraads. —
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 288 blz., geb. : fl. 1,25.
Naar het schijnt hechtte B. Shaw zelf maar weinig belang aan
zijn romans, eerstelingen in de schrijfkunst, oefeningen, zoo zegt hij,
van een nog onbedreven leerling. Zij dagteekenen uit de tachtiger
jaren. Hier gaat het, zooals de titel kenbaar maakt, over kunst eenerzijds, over liefde anderzijds ; noch het eene nog het andere zijn
datgene wat lichtzinnige menschen denken ; en dat wordt duidelijk
gemaakt in de geschiedenis van den hartstochtelijken, grooten musicus
Jack Owen, en van de dwaze maar gevierde tooneelspeelster Miss
Madge, welke zich wijsmaakte hem, Jack, lief te hebben. « Kunst
wordt geïnspireerd, ofwel door passie voor huichelarij, ofwel door
passie voor schoonheid, die zich nooit verlagen zal tot een leugen ».
Zoo is Jack's antwoord. — B. Shaw, die steeds een zoo belangstellend oog bezat voor de geheimste eigenschappen van het karakter
zal blijkbaar bij het uitwerken van dit mooie onderwerp veel genot
X.
gehad hebben.
J. V. I., Zes postkaarten volgens houtsneden van J. V. I., uitgegeven
door het « Offensief », Geeloofsverdediging, Antwerpen.
Deze kunst-postkaarten, dienende als propaganda voor de goede
pers zijn te verkrijgen aan 0,75 fr. de serie. In kunstopzicht zullen
deze houtsneden niet door iedereen evenzeer worden gewaardeerd.
FELIX MOESCHLIN, Der Amerika-Johann, Ein Bauernroman aus
Schweden. — Montana-Verlag A. G., Horw (Luzern)und Leipzig.
Rm. 6.
Een roman die nogal opgang maakt, niet alleen om de literaire
verdiensten, die hij, werkelijk heeft, maar ook om de leer die hij
verkondigt. Waar anderen het heil zoeken in het opdringen van
nieuwigheden, huldigt Moeschlin het getrouw blijven aan oude zeden
en gewoonten. Dat is nog zoo kwaad niet. Toch is dat verleden,
waaraan de boeren van Aeppelvick moeten getrouw blijven, niet altijd
aanlokkelijk. Bijgeloof en ruwheid is er schering en inslag van.
Daarom wenscht de lezer soms dat de Amerika-Johann, de jonge
veramerikaniseerde Zweed, met zijn hervormingsplannen mocht
lukken, al zet hij daarbij zedelijkheidsbegrippen voorop die niet de
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onze zijn. Maar ach I de wereldcrisis is hem, als zoovelen, noodlottig
en de boeren van Aeppelvick moeten zich dan maar met het oude
blijven getroosten. Het boek is goed geschreven en de handeling
levendig en afgewisseld.
J. Christelbach.
PAUL DE RYCK, Over vereenvoudigde spelling. — Varior, SintAmandsberg, 1933. 2 fr.
Deze brochure van een enthousiasten voorstander van de vereenvoudigde spelling is nog niet verouderd niettegenstaande de literatuur
die zich over het onderwerp heeft opgehoopt.
PEDRO-ANTONIO DE ALARCON, De Mooie Molenarin, uit het
Spaansch vertaald door Jozef Simons, tweede druk. (Volksbibliotheek, nr. 9) . Uitg. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934.
De verhalen van P. A. De Alarcon zijn bekend. Wellicht heeft de
vertaler niet het mooiste uitgekozen. Toch is het fijne vertelling
vol humor, diep menschelijk, boeiend en gezond, al vallen boetpredikers en kanunniken den spotlust van den schrijver ten offer. Voor
een degelijke vertaling stond Jozef Simons natuurlijk borg.
E. D. S.

Julius Caesar
De vertaling van Julius Caesar van Shakespeare door P. Fleerackers, in de afleveringen van Streven 1933-'34 verschenen, werd
afzonderlijk uitgegeven : een brochure groot formaat, 71 blz. Zij is
te bekomen aan 5 fr. per brochure, 4 fr. met tien genomen (voor het
onderwijs of tooneelgroepen) . Te bestellen bij het Tijdschrift Streven,
Frankrijklei, 91, Antwerpen.
GESCHIEDENIS
JOH. VORRINK, Onze opstand tegen Spanje. — J. Muusses, Furmeerend, 1933, 192 blz., f. 2,50.
Deze schets van den opstand der Nederlanden, alhoewel door een
protestant geschreven ter eere van Willem van Oranje, is aanbevelenswaard om de helderheid en beknoptheid van de uiteenzetting. Met de beoordeeling van de houding van de Prins in
religiosis kunnen we niet 't akkoord gaan. Daarom mag het boek enkel
door oordeelkundige katholieken gelezen worden.
HERMAN DEMAN, Over Joden en hunne Vervolgers. -- Baarn,
Hollandia Drukkerij, 1933.
Hebt u al eens met een Jood gepraat, over iets anders dan zaken
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en duiten ? Hier is er een aan het woord, — nog wel een katholieke
Jood die zijn edel hart uitspreekt in volle oprechtheid : — bedaard-zakelijk, en toch vurig.
« De Jood is een sjacheraar, een revolutionnair, een ontuchtige,
een pornograaf... » — wie betwijfelt dat nog ? — Schrijver ontmoet
één voor één al deze aantijgingen, en bewijst dan hoe weinig die
gegrond zijn. Al heeft hij dan steeds een open oog op echte tekorten,
en een gevoelig hart voor pijnlijke wonden.
Ik weet niet of alles nu wel zoo zuiver staat als schrijver het hier
wil voorstellen. Dit is zeker : hier hoort u iemand aan het woord,
die volbloed Jood is, en daarbij ontwijfelbaar oprecht, een edel
mensch, en een rasecht katholiek.
Zulk een ontmoeting is geen banaal genoegen : het stemt tot
sympathieker nadenken.
L. Arts.
OPVOEDKUNDE
L. BOPP, Jeugdopgang. — Handboek voor Jeugdleiding. Naar het
Duitsch door J. Timmermans. — Met medewerking van E. H. De
Groot, Pr. — 's-Hertogenbosch,Malmberg. 1934, 42 fr.
De Nederlandsche Interdiocesane Jeugdcomissie zet de door haar
uit te geven boekenreeks « Vrije Jeugdvorming » in met een Nederlandsche verwerking van het boek van Dr Linus Bopp : « Das
Jugendalter und sein Sinn ».
Het boek van P. Bopp verdient die eer. Zooals het de E. H. De
Groot in het Voorwoord schrijft, is het « gegroeid uit de praktijk van
een wetenschappelijk werken..., geschreven in bevattelijk, populairen
vorm, zoodat het zich gemakkelijk laat lezen en een krachtig sprekend, naar alle kanten levend beeld geeft van den jongen en het
meisje, waarmede de jeugdleider-ster in den arbeid der jeugdleiding
te doen heeft 3..
Na een methodologische inleiding geeft schrijver een beeld van
den lichamelijken groei van den puber. Terecht wordt er op gewezen
dat de lichamelijke toestanden, en vooral het spel der klieren, een
grooten invloed uitoefenen op het zieleleven van den jongeling.
Het tweede hoofdstuk handelt over de ontplooiing van het verstandelijk en geestelijk leven in de puberteit. Gevoels- en voorstellingsleven, geheugen, phantasie, opmerkzaamheid, denk- en streefvermogen van den puber worden besproken. Vele theorieën, ook de
allerlaatste, worden vermeld en beoordeeld. Schrijver hecht o. i. aan
de voorstellingstypen meer belang dan het de laatste onderzoekingen
toelaten.
We krijgen daarna een overzicht over de belangstellingssfeer der
jeugd : wandelen ; gymnastiek, sport en spel ; lectuur en litteraire
praestatie ; 't sociale gevoel ; arbeid en beroep ; de zedelijke ontwik-
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keling ; de sexueele moraliteit ; de godsdienstige ontwikkeling ; de
Jeugdbeweging.
De twee laatste hoofdstukken handelen over « eenige typen der
mannelijke jeugd » en over « de jeugd als levenstijdperk en de
Jeugdbeweging.
Het boek bevat dus een vrij volledige en in katholieken zin geschreven psychologie van de rijpende jeugd. Maar, dat het ook zou
wezen « een practisch-wetenschappelijke handleiding ter oriënteering
van onze jeugdleiders in de groote vraagstukken, die zich op het
breede terrein van jeugdopvoeding en jeugdwerk voordoen » valt
erg te betwijfelen. Psychologie is geen pedagogie, en het volstaat niet
te weten wat de jeugd is, om te weten wat ze moét zijn en hoé ze
dat moet worden.
De vele Duitsche toestanden, die in het boek worden verondersteld, verminderen ook wat z'n practisch nut.
Dr J. Donceel, S. J.
POLITIEK
FORTUNAT STROWSKI, Nationa lisme ou Patriotisme. -- Grasset, 61, rue des Saints-Pères, Paris-VI, 1933. Prix : 12 frs. fr.
Over dit interessante boek schrijft Dr. De Schaepdrijver in zijn
bijdrage : Nationalisme of Vaderlandsliefde, die in dit nummer
E. D. S.
opgenomen werd.
GEORG BERNHARD, Le Suicide de la République Allemande. —
Rieder, Parijs, 1933, 514 blz., 15 Fr. fr.
Uitgave uit de reeks « Europe » welke beslist links staat.
Vertaling, en vrij slordige vertaling, uit het Duitsch.
De schrijver sympathiseert met de linksche strekking onder de
Duitsche Socialisten ; hij is tevens verwoed op de houding der Bondgenooten die voor een aanzienlijk deel mede-oorzaak zijn van den
« zelfmoord » welken hij beschrijft. Hij wil « exposer les diverses
étapes de la construction de la République allemande, lesquelles sont
malheureusement devenues aussi les étapes de sa chute. » (blz. 109) .
Hij oordeelt dat « c'est aux négligences commises dans l'exploitation des richesses de pensée démocratique of f erts au peuple aller
mand par la Constitution de Weimar que l'on doit en grande partie
la chute rapide de la République... Les matériaux de leur propagande (der Nationale — en later der Nationaal-Socialistische Partij)
leur furent fournis par les partis de gauche qui firent preuve d'un
aveuglement et d'une paresse d'esprit incroyables » (blz. 142-143) .
De strekking is duidelijk !
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De schrijver schijnt echter goed op de hoogte te zijn van de
gebeurtenissen welke hij beoordeelt, nl. de politieke verwikkelingen
in Duitschland de laatste jaren vóór maar vooral die onder en na
den wereldoorlog.
K. B.
RENAUD DE BRIEY, Le Parlement de Dem'ain, — Rex, Leuven,
1933, 36 blz., 3 fr.
De ondertitel luidt : « le malaise de la démocratie parlementaire en
Belgique » en geeft ons de strekking van deze brochure aan : de
schrijver schetst ons een parlement op corporatieven grondslag
opgebouwd. Hij noopt tot nadenken.
K. B.
Mr. J. ZAAIJER, Nederland-België ; Pro et Contra, nieuwe serie,
n° 6. — Hollandia-Drukkerij, Baarn, 1933, 54 blz., f. 1.
« Pro et Contra » geeft ons, over de meest belangrijke en aktueele
betwiste vraagstukken, « het voor en het tegen », zooals zijn naam
zelf het ons zegt.
Hier gaat het om « de herziening van het Nederlandsch-Belgische
verdrag van 1839 ». Twee Belgen werden nutteloos aangesproken
en hierdoor kwam het dat enkel het « Nederlandsch Standpunt »
uiteengezet wordt ; voorwaar met warme overtuiging, evenwel op
waardige wijze en zeer zakelijk.
K. B.
PAUL CROKAERT, La Réforme de l'Etat. — Rex, Leuven, 1933,
144 blz., 10 fr.
Verzameling studies, artikels en redevoeringen over de hervorming
van het parlementair regiem en die onzer ekonomische inrichting met,
in verband hiermee, beschouwingen over het Socialisme. Op enkele
interessante wenken omtrent verbeteringen in de parlementaire werkzaamheden na, vernemen wij hier niet veel bepaalds ; het blijft
meestal bij wenken van zeer algemeenen aard.
K. B.
SOCIOLOGIE
VALERE FALLON, S. J., Dr., Beginselen der Sociale Economie,
Nederlandsche bewerking door Dr R. Lontie. -- Ad. WesmaelCharlier, Namen en N. V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1934, 562 blz., 50 fr.
Wij kondigden reeds het verschijnen dezer vertaling vroeger aan
(in October 1933 ; Nr 1) , toen ons een eerste bundel (96 blz.) aangeboden werd. Nu komt het gansche werk van de pers. Voegen wij
dan een en ander bij hetgeen wij toen reeds opmerkten.
Deze Nederlandsche bewerking doet zich puik voor ; alhoewel wij
toch niet mogen zeggen dat in de taal elk spoor van vertalingswerk
afwezig is. Ze is geheel up to date aangezien de schrijver, met het
oog op een nieuwe Fransche uitgave, zijn handboek bijhield en daar-
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door, op verschillende plaatsen, zakelijke wijzigingen maar vooral
aanvullingen voorkomen en de statistieken naar de nieuwste gegevens bij- of omgewerkt werden. Dit gebeurde in het bijzonder in de
uitgebreide studie over « de crises » (blz. 136-147) . P. Fallon zoekt
in het licht te stellen dat de tegenwoordige crisis er eene is van heel
bijzonderen aard. Wij hadden gewenscht dat hij daar, ter bevestiging
van zijne — misschien te absolute — opvatting, wat uitvoeriger de
studie van het conjunctuurverschijnsel door de verschillende conjonctuurinstituten ( Leuven, Harward, Berlijn, enz.) had behandeld om
aan te toonen in hoever wij tegenwoordig met een crisis van een
bijzondere soort te doen hebben.
Die aanvullingen hebben niet weinig er toe bijgedragen het sociale
en daarin heel bijzonder het familiale te laten uitkomen, dat bij elke
waarlijk doeltreffende economische inrichting moet in aanmerking
worden genomen.
K. B.
ARTHUR VAN HOOF, Menschenbehandeling en Techniek, Pedagogische richtlijnen ten dienste van technische leeraars, bedrijfsleiders, ingenieurs, patroons. — N. V. Standaard-Boekhandel,
Brussel 1933, 321 blz., 35 fr.
Reeds váór 1914 was onze machinekultuur aan 't groeien, maar
't is vooral na de droeve oorlogsjaren dat de techniek een nooitgekende uitbreiding boekte. In aanpassing hiermede is het technisch
onderwijs, tijdens de laatste jaren, met reuzenschreden vooruit gegaan. Doch deze ontwikkeling werd al te eenzijdig aangevat. Vakbekwaamheid was alles, moreele- en karaktervorming stonden op
't achterplan.
Het technisch onderwijs staat dus voor het hoogst belangrijk probleem : « Hoe het gebroken evenwicht hersteld tusschen uiterlijke en
innerlijke kultuur, tusschen intellektueele en moreele vorming, tusschen het lagere en het hoogere in den mensch, tusschen weten en
geweten, tusschen levenskunst en vakkunst, tusschen stofbeheersching en zelfbeheersching ? »
Van Hoof tracht in zijn boek dit probleem op te lossen. Hij ontwikkelt de bijzonderste redmiddelen :
1° een betere kennis der psychologie van den industriejongen ;
2° een degelijke pedagogische vorming van den °technischen leeraar:
3° het uitdiepen van de grondvragen der beroepschool.
Dit boek is een prachtige bijdrage tot de Vlaamsche pedagogiek
van het Technisch Onderwijs. Van Hoof geeft uiting van een eigen
kijk op de menschen, feiten en toestanden.
Wij meenen echter dat de schrijver zich eenigszins aan overdreven idealisme bezondigt, wanneer het gaat om de vereischten
welke aan de technische leeraars gesteld worden, o. a. het ontleden
der psychologie van hun leerlingen. In menige vakschool staat de
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leeraar voor 30 tot 40 les- en oefeningsuren per week. Als we
daarbij het voorbereidings- en het verbeteringswerk voegen, is het
begrijpelijk dat deze leeraars niet over den noodigen tijd beschikken
om aan psycho-analyse te doen.
Dit praktisch bezwaar stelt echter geen gevoelige vermindering
daar van de werkelijke waarde van dit boek. De richtlijnen van Van
Hoof blijven een ideaal dat we moeten trachten te benaderen.
Kortom, een zeer verdienstelijk werk, dat door al wie zich met
Technisch Onderwijs inlaat, met veel vrucht zal gelezen worden.
L. Verhaegen.
ECONOMIE
RENE JOHANNET, Voyage a travers le Capitalisme. -- Editions
Spes, Parijs, 1934, 256 blz., 7,50 Fr. fr.
Schets van het komen en gaan in het ekonomisch leven ; « Reisverhaal » van een reis door den tijd welke zoekt te laten uitkomen
hoe het heden veel meer dan wij het vermoeden met het verleden
overeenkomt. Wij meenen echter dat de schrijver hierin overdrijft.
Het valt ook op dat hij eerder suggereert dan duidelijk bewijst. Wij
hadden gewenscht hem wat meer te zien steunen op de sociale leer
K. B.
der pausen.
VAN DER LELY, Arbeidsorganisatie, Technocratie, Welvaart. =Van Gorcum & Comp., Assen, 1933, 202 blz.
De schrijver ontleedt eerst het gansche complex van het hedendaagsch ekonomisch leven om te besluiten dat de maatregelen getroffen om aan de krisis een einde te stellen niet baatten omdat « men
in de grondslagen der ekonomie, bekeken van uit het welvaartsoogpunt van de gemeenschap, nog te weinig inzicht heeft ». Daarna
gaat hij over « tot het leggen der nieuwe grondlagen voor de ekonomie... om de welvaart in Europa te bevorderen ».
De ontleding is ingewikkeld ; het hervormingsplan is, op een paar
K. B.
bijzonderheden na, heerlijk ; maar utopistisch.
W. H. A. WESSELINK, Beknopt Leerboek der Economische Geschiedenis. — Groningen, P. Noordhoff N. V., 1933. VII -I- 234 blz.
De schrijver van dit boek, die juist na de voltooiing ervan overleed,
heeft « er naar gestreefd, de groote hoofdlijnen der economische
geschiedenis aan te geven, en de toestanden te beschrijven in hun
oorzakelijk verband. » Dit is hem volkomen gelukt, zonder hem trouwens te beletten, vele bijzonderheden aan te halen, die het verhaal
— want het boek geeft een doorloopend verhaal -- rijker en aantrekkelijker maken. Deze details worden dan doorgaans in kleinere tekst
gedrukt, zoodat de overzichtelijkheid er niets bij verliest.
R. V. O.
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Dr L. G. KORTENHORST ; Drs S. POSTHUMA, Actieve Handelspolitiek : Pro et Contra, nieuwe serie, n° 5. — HollandiaDrukkerij N. V., Baarn, 1932, 81 blz., f. 1.
Dr Kortenhorst staat aktieve handelspolitiek voor ; Drs Posthuma
bestrijdt ze en brengt, tegen dat leiden van staatswege, heel ernstige
bedenkingen aan welke op zijn minst duidelijk laten uitkomen dat
hier ingrijpen zeer voorzichtig en oordeelkundig moet gebeuren.
K. B.
Een leerrijk Pro et Contra !
Dr ERNST JOHN, Goldinflation und Wirtschaftsentwicklung. —
Oesterreichischer Wirtschaftsverlag, Wien, 1933, 149 blz.
De schrijver geeft ons een « theoretisch onderzoek naar de lange
schommelingen in de prijs- en productiereeksen, de zoogenaamde
« langdurige cyclussen ». In een aanhangsel treffen wij overvloedige
statistische gegevens aan, welke de theorie toelichten. Het eindbesluit beveelt behoud van het goud tot grondslag der munt aan.
K. B.
GEORGES DE LEENER, Théorie et politique du commerce international. — Maurice Lamertin, 58-60, Coudenbergstr., Brussel,
1933, 444 blz.
« Pour que la prospérité se prolonge et pour que les crises inévitables s'atténuent, le rétablissement de la liberté des échanges sera
nécessaire. Les résistances seront nombreuses et tenaces...
» Pour atteindre ce but — de gezonde leer nopens den internationalen handel opnieuw ingang doen vinden une oeuvre doctrinale
était nécessaire ».
Deze zinnen, de laatste uit het werk, duiden ons zijn aard en zijne
strekking aan : wij treffen er het vertrouwen in de nuttige gevolgen
der vrijheid aan, den klassiek eigen.
Maar niet minder een grondige kennis der theorieën, der instellingen, der methodes en zelfs der techniek want ook deze wordt ons
zakelijk uiteengezet.
Met een woord een volledig, methodisch en zeer leerrijk traktaat,
al mogen ons de soms wat spitsvondige redeneeringen niet volkomen
K. B.
overtuigen.
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Kerstmeditatie
door L. ARTS, S. I.

Mij ontroert telkens weer de kinderlijke blijheid van onze oude
Moederkerk als het Kerstmis wordt. Daar ligt in haar verlangen naar
Christus' komst iets van de moeder die het kindje verwacht en iets van
de bruid die wacht naar de komst van den geliefden bruidegom.
Van heel verre heeft zij Hem zien aankomen « als een kleine lichte
wolk aan den somberen einder, maar die eerlang de heele aarde vervullen zal. En dadelijk heeft zij haar hart uit het donker opgeheven
naar het komende licht. « Ik heb mijn ziel verheven » dat zijn de eerste
woorden van de eerste mis van den Advent. En dagen en weken lang
stijgt die verwachting. « Ziet daar komt de Koning, de Meester der
aarde, Hij zal het juk van onze slavernij afwentelen... Juich Jeruzalem,
wees blij ! uw verlosser komt : bergen en heuvelen zullen geslecht,
kromme paden recht getrokken, en hobbelige wegen glad gelegd...
Kom Heer talm niet meer !... Dauwt hemelen, wolken breekt, en dat
de Gerechte neerdauwe over onze dorstige aarde... Dan zal er vrede
zijn, en gerechtigheid zal bloeien, want al onze schulden zal Hij wegnemen, en werpen in de diepte van de zee ! »
Af en toe rimpelt er ook wel een vlaag van angst over haar gemoed :
« Als Hij komen zal, zal Hij dan geloof vinden op aarde ? En met
aandrang maant zij dan hare kinderen dat zij zich gereed maken om
Hem te ontvangen : « Sta op Jeruzalem, Israël maak u gereed want
Hij komt I »
En dringend smeekt zij : « Wek o Heer onze harten op, dat wij
uwen Eeniggeboren onze wegen voorbereiden... Verlicht onze harten,
maak ze met liefde warm, opdat ze ontruimd van aardsch genot
vervuld worden met hemelvreugde... »
Hij nadert... duidelijker erkent zij nu zijn verschijning : « Schooner
dan fonkelen de wi inn staan zijn oogen, en witter dan melk blinken
zijne tanden... Zie de tijden gaan in vervulling... Alles is volbracht
wat door den engel van Maria werd voorspeld... »
Nog zeven dagen ; en dag op dag breekt nu haar vreugde uit en
haar smachtend ongeduld in die zeven heerlijke 0-antiphonen : « 0
Wijsheid die treedt uit den mond des Allerhoogste, kom en leer ons de
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wegen der wijsheid... 0 Adonal, Sterke God, kom en verlos ons met
sterken arm... 0 Stam van Jesse... Kom draal niet l... 0 Emmanuel,
God met ons, verwachting aller volkeren, kom !... »
Nog een dag : hodie scietis... Weet het vandaag, morgen zult gij
Hem zien ! Op dezen stemmigen vooravond, in de oude abdijen, komen
al de monniken bijeen in de kapittelzaal, en strekken zich uit in rijen
op den vloer. Een hunner staat recht en heft het plechtig Martyrologium aan :
« In het jaar 5199 van af de schepping, toen God in den beginne
hemel en aarde schiep ; het jaar 2957 sedert de Zondvloed... 2015
sedert de geboorte van Abraham ; 1515 sedert Mozes en den uittocht
uit Egypte ; 1032 sinds David tot koning werd gekroond ; in de vijf
en zestigste week volgens de voorspelling van David ; in de 194e
Olympiade, in het jaar 752 sedert de stichting van Rome, het 428 jaar
van de regeering van Octavianus Augustus ; — terwijl geheel het
aardrijk in vrede was, in de zesde periode der wereld... wordt JEZUS
CHRISTUS, Eeuwige God en Zoon des Eeuwigen Vaders, om de
wereld te heiligen door zijn allergenadigste komst, ontvangen zijnde
van den H. Geest, en nadat er negen maanden verloopen waren
sedert de ontvangenis... in Bethlehem van Juda geboren, mensch
geworden uit de Maagd Maria... »

Nu is het Kerstmis ! « Christus is geboren voor ons, komt laten wij
Hem aanbidden ». En als in een blij refrein zingt de oude moeder
nu hare vreugde uit :
« Vandaag heeft de Koning der hemelen zich gewaardigd voor ons
geboren te worden, om den gevallen mensch terug te voeren naar het
hemelrijk. De engelen juichen dat het eeuwig heil de menschen verschenen is.
Vandaag is ware vrede uit den hemel over ons neergedaald ;
vandaag heeft de hemel over de aarde honing gedruipt ;
vandaag is aangebroken de dag der nieuwe verlossing, der oude
herstelling der eeuwige blijheid.
Allerliefsten, vandaag is onze Verlosser geboren : laten wij blij zijn.
Het past niet zich over te geven aan de droefheid waar het leven geboren wordt. Dat de heilige opspringe want de zegepalm nadert ; dat
de zondaar juiche want hij wordt uitgenoodigd ter verzoening ; dat
de heiden moed vatte, want hij wordt geroepen tot het leven !
Laten wij God den Vader bedanken, door zijnen Zoon, Jesus Chris-
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tus, in den H. Geest, dat Hij in zijn groote liefde voor ons zich over
ons heeft ontfermd. Wij waren dood door de zonde, en hij heeft ons
weer levend gemaakt in Christus, dat wij in Hem een nieuwe schepping worden.
Hemelen juicht ! aarde sidder van vreugde voor Gods' aanschijn,
dat Hij gekomen is ! »
En nu de bruidegom daar is gaat zij aan 't vragen voor al hare
vele kinderen. Wie weet als zij wat wij noodig hebben ? Wat kan
Hij haar weigeren op dezen dag ?
« Hernieuwing vraagt zij, en vrijheid en licht en vrede en vreugde,
en verlossing, en dat wij voortaan in de nieuwheid van dit mysterie
wandelen en overvloeien van goede werken.
En over alles heen, als een antwoord uit den hemel galmt aldoor
het engelenlied : « Glorie aan God en vrede op aarde aan de menschen van goeden wil. »
Eeuw na eeuw, tweeduizend jaren lang hebben miljoenen menschenkinderen, aan dit oude mysterie hun kerstvreugde hernieuwd, over alle
lijden heen hun blijdschap uitgezongen.
« Juicht rechtvaardigen, zoo spreekt de geniale Augustinus in Afrika
tot zijn goede barbaren, juicht rechtvaardigen, want dit is de geboorte
van de gerechtigheid. Juicht zwakken en zieken dit is de geboorte van
den Redder. Juicht slaven, hier is .Hij die u vrijmaakt. Juicht gij die
vrij zijt, hier is Hij die u vrijkocht... Juicht Christenen allen, dit is de
geboorte van Christus ! »
En achthonderd jaar later, als een verre echo uit het mistige Noorden, de ontroerde stem van Bernardus : dezelfde vreugde, hetzelfde
lied : « Gij allen aardtelgen, en menschenkinderen luistert toe : gij die
in het stof ligt staat op en jubelt, want voor de zieken komt de geneesheer, voor die verkocht waren de verlosser, de weg voor die
dwaalden, het leven voor de dooden ! »
Met Kerstmis wordt onze wereld weer eens wat zij zijn moet : een
groote familie. Dan vergeten de menschen dat ze oud zijn en worden
weer het beste wat zij zijn kunnen : kinderen, mild en goed, nederig
en zacht. Dan wordt de oude Kerk weer voor allen, ook voor wie
verre van haar waren weggedoold, wat zij spijts alles blijft : moeder.
Dan komt er vrede over de aarde ruischen, omdat de menschen weer
worden « van goeden wille ».
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De Heropleving van Indië's oude Godsdiensten
door E. VERSTRAELEN, S. I.
van de Missie van Bengalen.

Het is wel de tragiek van het missiewerk dat de curve van de
bekeeringsbeweging, te zamen met den groei van een missie, ook den
groei van hare moeilijkheden uitbeeldt.
Een missie die inslaat laat weinigen onverschillig. Zij bewerkt
bekeeringen : een verheugende, volledige overgave aan het Evangelie, de lichtplek van het tafereel.
Dan komt de zone van het halfduister : eclectici, die sommige waarheden van het Evangelie overnemen, zich er mee verrijken, soms
ontrouw worden aan hun ouderlijken godsdienst, maar zonder tot de
Kerk over te gaan. Hunne volledige bekeering vraagt reeds 'n grootere inspanning dan de bekeering van de eerste groep.
Een derde categorie -- de talrijkste ? — wordt door de intrede
van dit vreemde element in het eigen lichaam enkel tot zelfverweer
en reactie gepraamd. Het onverbiddelijke licht van Christus valt op
hen ook. Het beschijnt den kwaden, bedorven kant van hun godsdienst, meestal vervallen of kwijnend, maar ook het blijdere, mooiere
deel. Een eerste gevoel van schaamte doet alvast die wondeplek
verbergen, maar dra overwint een tot nog toe ongekende, frissche
fierheid over het eigen goede, vaak vele eeuwen ouder dan die
vreemde indringer. Voor hen ook is de Kerk de stad op den berg ;
zij kijken er naar op enkel om hun eigen bouwvallige of in puin
liggende stad in nieuwe pracht te doen herrijzen. Moet het nog
gezegd dat hier het zaad van den zaaier op een bodem valt bijzonder
rotsachtig en met onkruid overwoekerd ?
Hier volgt een schets van de voornaamste hervormingsbewegingen
binnen den schoot van de oude Indische godsdiensten of althans buiten
de Heilige Kerk, ontstaan onder den invloed van de Christelijke
missie, (1) na of gelijktijdig met de bekeeringen van de eerste ure,
meestal van Pariahs en « primitieve » volkeren.
(1) Volledigheidshalve weze het hier opgemerkt : de missie is de voornaamste
factor van dit hervormingsproces, Andere, niet te onderschatten factoren zijn : 1) De
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I. PROGRESSISTISCHE HERVORMERS.
Tusschen de jaren 1820-1870 traden verscheidene hervormers op
die zich kenmerken door groote receptiviteit ten opzichte van het
Christendom en hervorming beoogen door opslorping van Christelijke elementen.
1. De Bráhmo Samáj.
De pionier, de levenwekker, die thans door de Indische patriotten
vereerd wordt als de eerste nationale bewerker van de godsdienstigzedelijke herwording van «Moeder Indië» is de Bengaalsche brahman
RAM MOHAN ROY (1772-1833) . Hij bestudeerde den Mohammedaanschen, den Hindoeschen en den Christelijken godsdienst ;
dezen laatsten in vriendschappelijke samenwerking met Protestantsche missionarissen van Serampore bij Calcutta. Hij gaf onder meer
uit : The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness (1820).
Hij was de eerste Indiër, zoo al niet om de zedelijke superioriteit
van het Christendom boven het Hindoeïsme in te zien, dan toch —
wat heel wat meer is — om er openlijk voor uit te komen.
In 1818 had hij een schoonzuster verloren door de sati. (2) Hij
zette tegen die praktijk een agitatie in welke het den GovernorGeneral Lord Bentinck mogelijk maakte dit gebruik wettelijk te verbieden (1829) . Wanneer in 1830 acht honderd Hindoes een petitie
tegen die wet indienen gaat hij ze persoonlijk in Londen voor de
Privy Council verdedigen.
Zijn voornaamste en blijvende levenswerk is toch wel de Bráhmo
Samáj, de Vereeniging van de Vereerders van God, in 1828 gesticht.
Samen met enkele vrienden bracht hij daar in het Sanskriet en het
Bengali een wekelijkschen eeredienst aan het Eene Opperwezen, met
verwerping van het Hindoeïstische veelgodendom, en zelfs van de
essentie van het Hindoeïsme, de leer van de vergelding in en door
de zielsverhuizing ( karma en sansára) .
Engelsche « Government Colleges » waar duizenden begaafde jonge Indiërs de
Westersche beschaving en het Christendom leerden kennen ; 2) het werk der
Oriëntalisten die, sinds 1785 (eerste vertaling van de Bhagavad Gitá in een Europeesche taal), de schatten van de oude Indische godsdiensten aan het Westen,
en ook wel aan het Oosten hebben veropenbaard.
(2) Een Hindoeïstische praktijk waarbij de weduwen, om godsdienstige motieven,
zich levend lieten verbranden samen met het lijk van hun afgestorven man. In dat
jaar 1818 werden er officieel, voor de Bengal Presidency alleen, 839 gevallen van
sati gerapporteerd.
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De tweede leider was DEBENDRANATH TAGORE (18071905) , vader van den dichter Rabindranath. Hij organiseerde de
Bráhmo Samáj : om lid te worden moest men zich bij eed tot onthouding van alle afgoderij en dergelijke praktijken verbinden. Hij
verving het oude, rationalistische deïsme van Ram Mohan Roy door
een hartelijk theïsme, met een innig gebedsleven. De kloof tusschen
de Bráhmo Samáy en het Hindoeïsme verbreedde hij nog door een
uiteindelijke verwerping -- na een lange polemiek met den protestantschen missionaris Duff en de « Calcutta Revieuw » — van de
onfeilbaarheid der Vedas.
In 1857 legde een student van Calcutta, KESHAB CHANDRA
SEN (1841-1884) den Bráhmo-eed af. Hij zou de derde en populairste
leider worden. Hij stuurde beslist op de « kerstening » der Bráhmo
Samáj aan, — zoo beslist dat de oude Tagore hem niet meer kon en
wilde volgen. — In 1865 kwam het tot een splitsing : de bejaarde
leden hielden het met den conservatieven Tagore en hun vereeniging
Adi Samáj, Oorspronkelijke Samáj ; Sen stichtte met een meerderheid
van jongere leden de Bráhmo Samáj of India. Zij hadden hun missionarissen die door gansch Indië op verovering uitgingen. Zij braken
met het Hindoesche- en caste-systeem af : zij gaven hun dochters een
uithuizige opvoeding ; zij namen hun vrouwen mede op visites en
soirées (1) ; zij voerden 'n nieuw huwelijksritueel in, van het Christelijke afgekeken, met wederzijdsche huwelijksbeloften ; zij — o
ergernis ! — ijverden, met eenig succes, tegen kinderhuwelijken, tegen
het verplichte weduwschap, vooral van de jonge meisjes die nog
vóór hun huwbaarheid én uitgehuwd waren én hun man verloren
hadden ; zij bewerkten huwelijken tusschen leden van verschillende
casten en maakten zelfs van het opgeven van de caste een voorwaarde tot lidmaatschap van hun Samáj ; zij pleegden liefdadigheid.
Aan hen heeft de inlandsche « Society » van Calcutta reeds geruimen tijd zoovele onmiskenbaar Westersche en Christelijke trekken
te danken. Zij hadden een waren cultus voor den persoon van
Christus. In zijn beroemde toespraak in de Town Hall te Calcutta
(1879) : « India asks : who is Christ ! » riep Sen uit : None but

Jesus, none but Jesus, none but Jesus ever deserved this bright, this
(1) Bij de hoogere standen van de orthodoxe Hindoes wordt de vrouw op zijn
Mohammedaansch in de zenana (het vrouwenvertrek) zoo goed als opgesloten, tot
groote schade van hare gezondheid. Men heeft berekend dat het vrouwelijk sterftecijfer van Calcutta 40 % hooger was dan het mannelijke (1917).
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precious diadem, India ; and Jesus shall have it. Er wordt zelfs verzekerd — van Protestantsche zijde — dat Sen en zijn onmiddellijke
aanhang in feite het integrale christelijke geloof hadden ; enkel om
opportunistische redenen zouden ze niet openlijk tot een christelijke
gemeente overgegaan zijn. Er zijn trouwens Bráhmo's die zich laten
doopen en zich verder Hindoe-Christenen heeten.
Hun Christus is een protestantsche Christus, verminkt, zonder
Stedehouder, leergezag en Kerk. Geen wonder dat zij verzeilen in
het Prophetisme en het Illuminisme, alsook in een Subjectivisme van
het zuiverste water.
De volkstelling van 1921 gaf 6.388 Bráhmo's op. Een pusillus grex,
maar dan ook, voor een onvooringenomen toeschouwer, een elite. Zij
zijn de meest « christianiseerenden » onder de moderne Hindoes.
2. De Prárthaná Samáj.
Toen Keshab Chandra Sen en zijne missionarissen in de zestiger
jaren Bombay bezochten, vonden ze daar het terrein voor hun pre
diking door missie en Engelsche opvoeding reeds voorbereid. In 1867
werd de Prárthaná Samáj ( Gebedsvereeniging ) gesticht. Bombay
hield aan hare onafhankelijkheid ten opzichte van Calcutta, want
zoo emoties en geëxalteerd als de Bengalees is, zoo nuchter en
zakelijk is de Mahratte. Karma, zielsverhuizing, caste, bleven zooveel
als opene kwesties, al werden die punten dan ook in feite door de
meeste leden opgegeven.
De Prárthaná Samáj is de ziel geweest van :
1) de National Social Conference die sinds 1888 jaarlijks haar
congres hield gewoonlijk in dezelfde stad als en onmiddellijk na de
beruchte (politieke) Indian National Congress ;
2) de Depressed Classes Mission Society, te Bombay gesticht
(1906) voor de maatschappelijke opheffing van de Outcasts en Onaanraakbaren door opvoeding en door bewerking van de openbare
opinie. Maar alle sociale hervorming is nu eenmaal niet overeen te
brengen met het Hindoeïsme. Volgens de Hindoesche orthodoxie is
de schreeuwendste sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid een
stuk van den godsdienst, iets heiligs, overeenkomstig de alles beheerschende goddelijke wet der niet te ontkomen vergelding van de
dadensom (karma) van een vorig leven in een gelukkige of ongelukkige betere belichaming. — Gandhi heeft zijn aanhang bij vele
Brahmanen verloren wegens zijne campagne tegen de Onaanraak
baarheid.
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3) 'n Derde interessante uitlooper is de Servants of India Society,
in Poona opgericht door GOKHALEE (1866-1905) . Doel is een
groep even ontwikkelde als belanglooze werkers voor de zaak van
Indië te vormen. De « Society » is tot op zekere hoogte een kopie
van de Sociëteit van Jesus — door Gokhalee in Bombay en Poona
aan het werk gezien en... gewaardeerd -- : drie geloften, 'n groote
beweegbaarheid en universaliteit in de aan te wenden middelen :
opvoeding, politiek, pers, maatschappelijk dienstbetoon, mits ze maar
strekken tot grooter heil van Indië, enz...

3. Buiten de Hindoesche Gemeente.
1) In en bij Bombay leeft een kleine (100.000 zielen) maar intelligente en rijke gemeente die het oude Zoroastrianisme belijdt : de
Pársis. In 1843 verscheen The Pársï Religion van John Wilson,
missionaris van de Church of Scotland. Het boek legde het verval
van hun godsdienst bloot. Het effect bleef niet lang uit. Reeds in
1851 werkte onder hen een Religious Reform Association.
In 1887 gaf een Pársi, B. M. MALABARI, een ophefmakende brochuur uit : Infant Marriage and
Y En f orced Widowhood in India. Hij
drong aan op staatstusschenko mst in zake kinderhuwelijken. Hij begon een agitatie. Er kwam een machtige beroering over de orthodoxe
Hindoesche gemeente. Zoo kwamen een 100.000 Bengaleezen in de
Maidan, het groote park van Calcutta, betoogen onder den strijdkreet : Onze godsdienst is in gevaar. Er werd een mahápijá gehouden, een dag van vasten, gebed en offer in den grooten Kali-tempel.
Toch achtte de Regeering zich genoeg gerugsteund door Malabari en
de hervormingspartij (vooral Bráhmo's) om den laagsten wettelijken
leeftijd van echtelijke samenleving als zoodanig van 10 op 12 jaar
te brengen (1891) .
2) De voorvechters van de moderniseering van de Indische Moslims
was SYED AHMAD KHAN (geboren te Delhi in 1817, gestorven
in 1898), stichter in 1864, van het Aligarh College, bij Agra (sinds
1920 Universiteit) . Het is een confessioneel-Mohammedaansch hooger
onderwijsgesticht, met verder een westersch programma. In zijn pogingen om zijn geloofsgenooten tot de Engelschen en Christenen nader
te brengen -- die dan toch geen Kafirs of « Schriftuurloozen » zijn,
zoo betoogde hij — slaagde hij beter dan in zijn streven om een
minder fanatieke, een rationalistische, een « gezuiverde » Islam, zonder Heiligen Oorlog, veelwijverij, opsluiting der vrouw (naar de
voorschriften van den Koran) bij hen ingang te doen vinden.
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De huidige Moslim-leider, Agha Khan, (1877verwant van Syed Ahmad.
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) is een geest-

II. CONSERVATIEVE OF REACTIONNAIRE HERVORMERS.
Rond 1870 maakte Indië een jeugdcrisis door ; het wilde zelfstandig
worden. Allerwege stonden toen hervormers op om oude sluimerende
krachten op te wekken terwijl ze elk vreemd element van de hand
wezen of telkens weigerden als zoodanig te aanvaarden.
1. De Arya Samáj.
In 1875 stichtte DAYANANDA SARASVATI (1824-1883), een
Hindoe sannyási of kloosterling, in navolging van de Bráhmo en
Prárthaná Samáj, maar in een heel anderen geest, de « Arische
Vereeniging ». Zijn leuze was : terug naar den zuiveren godsdienst
van de Ariërs. (1) Dus terug naar de Veda, met verwerping van
alle latere Hindoeïstische, niet-Arische, aanwassen, zooals veelgodendom, afgoderij. Dus ook weg met alle vreemde indringers, inz. Muzelmannen en Christenen.
Voor vele punten van sociale hervorming komen ze met de
Bráhmo's overeen. In tijden van schaarschte en hongersnood — geen
zeldzaamheid in Indië — richten ze Famine Relief's in en nemen
uitgehongerde kinderen in Arya-weeshuizen op, in een geest van
proselytisme. Ook op het gebied van medische hulp (kostelooze
apotheken, enz... ) en op dat van onderwijs doen ze de Christelijke
missiën een ware en bewuste concurrentie aan. Toch zijn ze Hindoes
in merg en been. Ze verdedigen de zielsverhuizing en de heiligheid
van de koe. Dayánanda zette zelf een agitatie in tegen de dagelijksche
heiligschennis, gepleegd door Christenen en Muzelmannen, nl. het
slachten van rund.
De Arya Samáj groeit steeds in aantal. In 1921 gaven 468.000
personen zich als Aryas op (bijna allen in den half-Mohammedaanschen Noord-Westelijken hoek — hoofdkwartier : Lahore, in de
Pendsjaab) . Voor het oogenblik is zij zeker een levende kracht in
Indië. Maar het is misschien een huis op zand gebouwd. De ideologie
van Dayánanda's Evangelie, de Satyárth Prakásh (in het Hindi) is
uiterst broos. Hij houdt staan dat de Veda vrij is van alle polythëisme
(1) Het Indo-Europeesche volk dat tusschen 1400 en 1500 v. Ch. (?) Indië uit
het N. W. moet binnengevallen zijn en wiens afstammelingen men in de huidige
hoogere standen van Indië zou kunnen terugvinden.
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en afgoderij en dat zij alle wetenschap in zich vervat, de moderne
natuur- en scheikunde niet uitgesloten. (1)

2. De Rámakrishna Mission.
We keeren naar Bengalen terug. In Daksjinesjvara bij Calcutta
leefde van 1855 tot 1886 in of bij een tempel van de godin Kali,
een Bengaalsch sannyasi, RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA
(18344 886), wiens leven, na een periode van de ongenadigste zelfkwelling naar de mode der fakirs, een aaneenschakeling werd van
visioenen en mystische ervaringen. Na eenigen tijd stroomde het
volk toe, aangetrokken door zijn roep van heiligheid en bovennatuurlijke macht. Hij begon een leer te verkondigen. Heel Calcutta heeft ze
gehoord. Een hoofddogma — als we van dogmatiek mogen spreken —
was : « alle godsdiensten zijn waar ». (2) Christus was ook een incarnatie der Godheid, zooals Krishna, Bouddha en vele anderen,
waaronder Ramahrishna zelf. Christus ook zou hem met een visioen
begenadigd hebben. Een van zijne leerlingen schreef : The Gospel of

Sri Rámakrishna (het Evangelie van den eerbiedwaardigen Ramakrishna) .
Zijn geliefkoosd leerling, VIVEKANANDA, een Bengalees van
Calcutta (1862-1902), vertegenwoordiger van het Hindoeïsme in het
Parliament of Religions van Chicago (1893) en treffendste figuur
aldaar, stichtte in 1897 de Ramakrishna Mission, 'n soort nieuwe
Hindoesche kloosterorde, wier gasthuizen, armenapotheken, volksscholen over gansch Indië verspreid zijn. Zij onderhoudt ook
Sevás jram's (Diensthuizen) in Benares en andere groote Indische
bedevaartplaatsen, de klassieke haarden van besmettelijke ziekten.
Het « Moederhuis » staat te Belur, een volkswijk van Calcutta.
De ordestichter was bezield met een brandende charitas, of liever
philanthropie ; een persoonlijken God erkende hij niet. Hij was de
eerste Hindoe om, voor gansch Indië, ja, voor gansch de wereld, want
hij was in zijn tijd wereldberoemd, het integrale Hindoeïsme te verdedigen, tegen Hindoe-hervormers zoowel als missionarissen, en even
beslist het (christelijke) Westen als grof, materialistisch, zinnelijk en
zelfzuchtig te verketteren. Daarin zou hij vele navolgers vinden.

(1) In vers 1, 2, 7 van de Rig Veda : K Ik roep Mitra en Varuna aan opdat
mijn gedicht moge slagen », leest Dayananda de formule : water = H2 0. Mitra
is nl. licht- en luchtgod en Varuna watergod !
(2) Dat is veel meer dan : in alle godsdiensten is waarheid.
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1 De Theosophische Vereeniging.
Deze Vereeniging, (1) in New-York gesticht (1875) door een groep
spiritisten en occultisten, vooral MADAME BLAVATSKY en Kolonel Olcott, moest in 1878, wegens onteerende onthullingen, haar
hoofdkwartier naar Indië verplaatsen. Sinds 1882 is het gevestigd in
Adyar, een voorstad van Madras. Onder het nieuwe klimaat evolueerde de jonge plant. Het werd zoo iets dat we best zouden kunnen
omschrijven als « Internationale Vereeniging ter verdediging en
verspreiding van Occulte Wetenschappen » en van de Brahmanistisch-Hindoeïstisch-Bouddhistische Wereldbeschouwing.
De meest bekende figuur van de vereeniging is Mrs Annie Besant
(1847-1933), voor een tijdje de afgod van Indië -- zij logeerde ook in
het pensioen van H. M,, zooals de Indiërs de Cajes noemen -- tot
Gandhi haar ster deed tanen.
Op het actief van de Th. V. in Indië staat o. m. :
1) de niet-bekeering tot het Christendom van vele ontwikkelde
Hindoes die, door hun westersche opvoeding en bestudeering van
Christus' leer, wel wat in hun geloof aan den voorvaderlijken godsdienst geschokt waren, maar nu in de gloeiende ophemeling van het
Hindoeïsme door de vermeende « Christian » Lady Annie Besant en
hare trawanten een pasklaar excuus vonden om het dan toch maar
bij het oude te laten. Ook Gandhi -- wel een representatieve figuur
van het moderne Indië — heeft dien onzaligen invloed van de Theosophie ondergaan. Was hij nog wel een Hindoe tijdens zijn studiejaren te Londen (1887-1891 ) ? Hij begon den Bijbel te lezen — jammer
genoeg zonder leiding -- en volgde protestantsche diensten. Toen
woonde hij Theosophische bijeenkomsten bij. Het waren Theosophen die hem de Bhagavad Gïtá deden lezen en zoo in hem de kiem
legden van zijn groote vereering voor dat boek « the supreme book
for the knowledge of Truth », zou hij later schrijven. Hij las ook,
op hun aandringen, de Key to Theosophy van Mad. Blavatsky. « Dit
boek prikkelde in mij het verlangen om boeken over het Hindoeïsme
te lezen en deed me van de gedachte terugkomen door de missionarissen verspreid, dat het Hindoeïsme vol was van bijgeloof. »
(Gandhi's autographie) .
2) de stichting van een Hindoesche confessioneele Universiteit,
de Central Hindu College van Benares (1898) . Het was een ondank-

(1) In haar bloeitijd vond zij nergens zooveel aanhang als in Indië. In 1907 op
de bijna 500 « takken », telde Indië er 222, Amerika 73, Engeland 43.
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baar kind. Een weinig voor de oorlog werden alle theosophische
leerkrachten verwijderd. Het is nu een zuiver-Hindoesche Universiteit, nog steeds groeiende onder de bezielende leiding van Pandit
Malaviya. Zij heeft de positie van het Hindoeïsme in Indië zeer
versterkt.
3. Revival van de oude godsdiensten en secten.
Vivekánanda en Annie Besant hadden op hun rondreizen gansch
Indië doorkruist en de Indiërs zelfbewustzijn en zelfrespect aangepredikt. Een gevoel van minderwaardigheid tegenover het Christendom had te lang op Indië gedrukt ; Indië moest het hoofd hoog dragen
in een fier en vrij besef van eigen waarde. Die woorden vonden geweldigen weerklank.
Eene trilling van nieuw lenteleven joeg door Indië's godsdiensten
en secten. Eén voorbeeld, De secte der Chaitanyas in Bengalen was
in de eerste helft der vorige eeuw zeer laag gevallen. De zuivere
en verhevene Chakti (devotie tot een persoonlijken en menschgeworden God, Krisjna, vereenzelvigd met Visjnoe) , gepredikt door
den stichter CHAITANYA, was verworden tot een ergerlijk erotisme,
kwalijk verbloemd door den dekmantel van godsvrucht. De aanvallen der missionarissen op de heele Hindoesche incarnatie-leer en
op die van de Bhagavad-Gitá in het bijzonder, had men zich lang
laten welgevallen in de door Gandhi gestigmatiseerde slaven mentaliteit. Toen kwam de nationale bewustwording ( ± 1870) . Verdere
critiek van den kant der missionarissen werd een aanleiding tot heilzame introspectie en een prikkel tot zelfverweer. Er ontstond een
Neo-Krisjnaïsme. Tegenover Christus stelde men Krisjna een gezuiverden Krisjna, want de dierlijke incarnaties van Visjnoe, als visch
of wild zwijn, en de liefdesavonturen van Krisjna met de herderinnetjes bleven nu op den achtergrond — ; tegenover het Evangelie
de Gitá en niets dan de Gitá, want uit andere godsdienstige boeken
zooals de Purána's kwam Krisjna dikwijls maar weinig voordeelig uit.
Er verscheen een heele Krisjna-literatuur, in het Bengali en het
Engelsch : 13 levensbeschrijvingen in een twintigtal jaren, zelfs een
devotieboekje, van een Hindoe uit Calcutta : Imitation of Shrï Krishna.
Doel van zulk « revival » is steeds : het godsdienstig leven der
secte boven het mechanisch onderhouden van praktijken en ceremoniën (waarvan de zin dikwijls zelfs aan de bedienaars van den
cultus ontging) te verheffen ; het te verdiepen, verinnigen, vergeestelijken. Middelen zijn : critische uitgaven van de oude heilige boe-

DE HEROPLEVING VAN INDIE'S OUDE GODSDIENSTEN

77

ken, met commentaren — het oprichten van speciale instituten ter
scholing van den eigen clerus, die voortaan de vergelijking met de
missionarissen eervol moet kunnen doorstaan — het oprichten van
scholen voor de eigen gemeente, enz...
Vernoemen we nog enkele organisaties in dien geest van zelfverweer gesticht : de Bhdrata Dharma Mahámandala (Indische Godsdienstige Vereeniging —1902 — hoofdkwartier Benares — practische
leider : Pandit Malaviya) ; haar Moslim tegenhanger An juman-iHimayet-i-Islam (Bond voor de Verdediging van de Islam — 1885
-- zetel Lahore) ; de Bhdrata Jaina Mandmandala (Indische Veree1895 — Luchnow) .
niging van Jaina's (1)
De Jaina's leggen een buitengewone literaire activiteit aan den dag.
Levenwekker der gemeente was de dichter RAJCHANDRA RAVJIBHAI (1868-1900). GHANDI heeft hem in zijn rijpere jeugd gekend.
Van al de invloeden die zijn caracteristieke godsdienstige psyche
gekneed hebben, was die van Rajchandra beslissend. Hij is trouwens
van de provincie Goedsjeraat waar de meeste Jainas samenwonen.
In zijn orthodox-Hindoesche familie kwamen vele Jaina monnikken
en priesters aan huis. Hij heeft aan het Hindoeïsme levenden inhoud
teruggegeven door zijn prachtische prediking van de ahimsd, de
« no n- violence », het lijdelijk verzet gegrond op een tot het uiterste
doorgevoerden eerbied voor het leven. Die ongehoorde strijdmethode
werd Gandhi ingegeven door het Evangelie, inz. de Acht Zaligheden
en de Bergrede, zooals hij ze verstaat, maar even zeer, zoo niet meer,
door de oud-Indische leer der ahimsá. In het moderne Indië houden
de jainas die leer in hoogste eere. Hun monnikken dragen zelfs
'n doekje voor mond en neus om toch maar bij het inademen geen
insectje in te slikken, en loopen met een borsteltje in de hand om van
voor de voeten de diertjes weg te vegen die gevaar loopen vertrapt
te worden.
BESLUIT.
In 1869, op het keerpunt, toen Indië de periode van kinderlijke receptiviteit ontgroeid was en voor de onafhankelijkheidscrisis stond, kon
Keshab Chandra Sen, even geniaal ziener als middelmatig organisator,
zonder het minste -gevaar voor tegenspraak verklaren : « De geest

van het Christendom heeft reeds de heele atmospheer van de Indische
( 1 ) Een atheïstische secte ontstaan uit het Brahmanisme en zeer verwant aan
het Bouddhisme. Nog maar 1 1/4 millioen aanhangers, maar een hoogstaande gemeente.
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maatschappij doordrongen en we ademen, denken, voelen en bewegen
in een Christelijke atmospheer. De inlandsche maatschappij wordt opgeheven, verlicht, en hervormd onder de invloed van een Christelijke
opvoeding. »
Op deze woorden volgt een profetie over den godsdienst die in de
toekomst over Indië zou heerschee. Nu, na 65 jaar, zien we hoe ze
zich bewaarheid heeft. « Die godsdienst zal een resultante zijn van de
zuiverder bestanddeelen van de leidende credo's van vandaag, geharmonieerd, ontwikkeld en gevormd onder den invloed van het
Christendom. »
De missie staat niet meer voor een amorphe massa ontredderde en
hulpelooze heidenen, voor wie bekeering een totale winst beteekent,
want wat is de godsdienst waaraan ze verzaken om naar de Kerk
van Christus over te gaan ? Ze staat voor zelfbewuste, gelouterde en
fiere godsdienstige gemeenschappen — om van de vele sceptici niet
te spreken — die, naar Japan's profane voorbeeld, van den vreemde
methode en geest hebben overgenomen om even sterk te staan als hij.
Het roerende woord van de leider der Brahmo Samáj blijft even
waar, nu als in 1879 : None but Jesus, none but Jesus, none but Jesus

ever deserved this bright, this precious diadem, India ; and Jesus shall
have it. Maar Indië is nu volwassen en het wil als zoodanig behandeld worden. De missionaris vergete het niet.
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Het Sociaal Wetboek herzien door
de internationale Unie van Mechelen
door Dr. Prof, VAN GOETHEM,
Hoogleeraar te Leuven.

Vóór een paar maanden is de geheel herziene en bijgewerkte
uitgave van den « Code Social, esquisse d'une synthèse sociale catholique » (Editions Spes, rue Soufflot 17, Parijs) verschenen, Dit Wetboek is het werk van den Internationalen Studiekring voor Maatschappelijke Vraagstukken (de zg. Unie van Mechelen), gesticht in
1920, onder het voorzitterschap van wijlen Kardinaal MERCIER,
thans onder de daadwerkelijke leiding van Z. E. Kardinaal van
ROEY.
De eerste uitgave van het « Sociaal Wetboek » verscheen in 1927 en
heeft een ongewonen bijval gekend. Zij werd vertaald in het Italiaansch (Rovigo, 1927) ; het Spaansch (Madrid, 1928) ; het Duitsch
(Saarbrucken, 1928) ; het Poolsch (Lublin, 1928) ; het Nederlandsch
(Kerkrade, 1928) ; het Engelsch (Oxford, 1929) ; het Portugeesch
(S. Paulo, 1932) ; gedeeltelijk in het Chineesch (Peking, 1930) . Men
schat op tientallen van duizenden, de exemplaren welke over de
geheele wereld zijn verspreid.
Het doel van den Internationalen Studiekring en het gezag van
zijne leden verklaren dezen bijval. Bij zijn stichting, werd als Programma opgegeven de « bestudeering van de maatschappelijke vraagstukken in het licht der Katholieke moraal ; verspreiding, op ruime
schaal -- vooral onder de voormannen der sociale actie —, van
leidende beginselen en van, na gemeenschappelijke studie en overleg,
vastgestelde beginselen. »
Zooals Prof. DEFOLIRNY (Leuven) in het voorwoord van de
eerste uitgave zeer goed liet opmerken : « De studiekring van Mechelen vertoont niet weinig overeenkomst met een vroegeren internationalen studiekring, de « Unie van Freiburg », welke in de jaren
1884 tot 1891, onder de leiding van Kardinaal MERMILLOD, in

verband met de toenmalige tijdsomstandigheden, soortgelijke doeleinden nastreefde. Het was inderdaad de groote verdienste van de
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Unie van Freiburg, de grondbeginselen van de sociale actie vastge8teld en verspreid te hebben. De beginselen, bekrachtigd door de encycliek Rerum Novarum, werden geleidelijk gemeengoed van de gansche
Katholieke wereld — zij het ook, dat zij hier en daar dienden aangepast aan bijzondere omstandigheden van tijd en plaats.
De Unie van Mechelen wil de beginselen van de Unie van Freiburg,
in verband met de nieuwe vraagstukken, na den oorlog bij schier alle
volkeren aan de orde gesteld, verder ontwikkelen. De stellingen van
Freiburg zijn niet verouderd : reorganisatie der standen, gepaste
staatstusschenkomst en internationale arbeidswetgeving blijven nog
de groote leidende gedachten van de Katholieke sociale actie. Maar
er moet er naar gestreefd worden, ook in de hedendaagsche omstandigheden, eenheid van denken te brengen onder de Katholieken ;
hun sociale betrachtingen in een en dezelfde richting te sturen, ten
aanzien van nieuwe problemen.
Het denkbeeld tot stichting van de Unie van Mechelen werd het
eerst opgeworpen door den Belgischen staatsman, Minister HELLEPUTTE (- 1925), veteraan van de Unie van Freiburg. Het plan
was de vrucht van een bespreking door hem gehouden met den Heer
Eugène DUTHOIT, den geleerden professor aan de Katholieke
Universiteit te Rijsel en Voorzitter van de « Semaines sociales de
France ». Na rijp beraad werd zijn zienswijze gedeeld door Kardinaal
MERCIER, die het op zich nam de geschikte personen tot elkander
te brengen, noodig voor de uitvoering van het plan.
Reeds op de jaarvergadering van 1924 zette Kardinaal Mercier
een voorstel uiteen, om de openbare meening op nog ruimer schaal
en tegelijk op meer officieele wijze te beïnvloeden. Op de openingszitting lichtte hij zijn voorstel volgender wijze toe :
« Het lijdt geen twijfel dat onze vereeniging nuttig werk heeft
verricht. Omtrent verschillende netelige vraagstukken heeft zij zeer
te waardeeren ophelderingen gegeven... Onze vereeniging heeft zich
evenwel tot nog toe bijna uitsluitend gericht tot een beperkt en
uitgelezen publiek. Vergis ik mij niet te zeer, dan heeft dit tot gevolg
gehad, dat de groote menigte nauwelijks van ons bestaan af weet,
laat staan ons werk voldoende waardeert. Het is vooral daarom dat
ik mij heb afgevraagd, of wij niet goed zouden doen ons werkprogramma in dezen zin uit te breiden, dat er een meer algemeene
synthese aan worde toegevoegd... Indien wij het resultaat van ons
wetenschappelijk onderzoek, als conclusies, in den vorm van een
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catechismus konnen samenvatten, zouden wij na verloop van jaren
in staat zijn ten opzichte van het meerendeel van de maatschappelijke
vraagstukken, die tegenwoordig veel discussie uitlokken, een afgeronde leer voor te leggen aan zoovelen die, staande te midden van
het praktische leven, dikwijls niet weinig moeite hebben om tot de
noodige klaarheid te komen... Ik stel daarom aan de vergadering
voor, een beknopt en in artikelen ingedeeld sociaal wetboek samen
te stellen, geheel in overeenstemming met het door ons ingenomen
christelijk en katholiek standpunt. »
In januari 1926 overleed de Doorluchtige Voorzitter van de Unie ;
maar de opvolger van Kardinaal Mercier, Zijne Eminentie Kardinaal
van ROEY, wilde het werk van zijn voorganger voortzetten ; en
door het voorzitterschap van de Unie te aanvaarden, gaf hij van zijn
vast voornemen blijk, het begonnen werk van een sociaal wetboek
tot een goed einde te brengen.
Het Sociaal Wetboek, vrucht van lange en soms ingewikkelde
besprekingen, verscheen in 1927.
In de Inleiding werden de volgende ophelderingen verstrekt, om
mogelijk misverstand te voorkomen : « de stellingen, in het sociaal
wetboek vervat, geven niet slechts de Katholieke leer weer, omtrent
de plichten van rechtvaardigheid en naastenliefde, omtrent de hooge
waarde van het persoonlijk initiatief en omtrent de roeping welke
de staat te vervullen heeft, maar zij doen daarbij met grooten nadruk
de wenschelijkheid naar voren komen, dat zoowel de individuën als
de naties zich voegen naar een zoodanig onderling verband als met
hun aard en wezen overeenstemt. Zoo komt het Sociaal Wetboek
op voor de rechten van de in de vrije maatschappij opgerichte vereenigingen, maar bovenal van die vereenigingen, waartoe de mensch,
hetzij van nature, hetzij door den drang zijner maatschappelijke
verhoudingen behoort, met name het huisgezin, het beroep, de Kerk
en, voor wat de natie betreft, den Volkenbond ».
Over de besprekingen, die bij de redactie van de artikelen zijn
gevoerd, onthouden wij de volgende verklaring : tijdens de beraadslagingen welke aan de stemming voorafgingen, lieten zich heel dikwijls ver-uiteenloopende zienswijzen gelden. Het verschil van meeving, dat zich bij het begin van deze beraadslagingen soms vrij
scherp afteekende, werd tijdens de discussies gaandeweg getemperd,
en lostte zich ten slotte op in een algemeene formule, ruim genoeg
om alle inzichten te bevredigen, en toch in bijzaken aan elkeen een
voldoende mate van vrijheid van meening over te laten. Daardoor
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laat zich gemakkelijk het algemeen karakter verklaren, waardoor
verschillende artikelen zich kenmerken. Andersom echter, werd het
resultaat bereikt dat alle in het Sociaal Wetboek vervatte stellingen
de gemeenschappelijke gedachte vertolken, welke zijne samenstellers
bezielde.
De nieuwe uitgave, welke thans op de markt komt, werd met zeer
groote zorg en onder de persoonlijke leiding van den Voorzitter der
Unie, Z. E. Kard. van Roey voorbereid, De herziening werd noodig
gemaakt, eenerzijds door den vooruitschreidenden arbeid van de Unie
zelf, gedurende haar jaarlijksche vergaderingen ; anderzijds door de
verschijning van de groote encyclieken Divini illius Magisterii (31
December 1929) , Casti Connubii (31 December 1930) , Quadragesimo
Anno (15 Mei 1931) .
Vergeleken bij de vorige uitgave, is de vooruitgang aanzienlijk :
de indeeling is meer logisch ; een afzonderlijk hoofdstuk werd ingeschakeld, over de Beroepsmaatschappij (la société professionnelle) ;
een ander over de Private Vereenigingen (les associations privées) .
Op die wijze worden deze groepeeringen in haar juist kader bezien,
naast het gezinsleven, het burgerlijk leven, het economisch leven,
het internationaal leven en het bovennatuurlijk leven. Bij het lezen
bekomt men een heerlijk synthetisch overzicht, dat den katholieken
geest bevredigt, en het gemoed met vreugde vervult voor de schoonheid van dezen ontzaglijken gedachtenbouw.
Hoe vruchtbaar is het niet b. v. het 7e hoofdstuk over het bovennatuurlijk leven, als bekroning van het aardsche leven, te overwegen. (1)
(1) Laat ons hier enkele stellingen er uit overnemen.
' Het Katholicisme... strekt zijn bovennatuurlijke zending ook uit tot het maatschappelijk leven en de openbare instellingen.
» Het waarachtig Koningschap van Jesus Christus over de maatschappij bestaat
hierin dat zijn heilige Wet van gerechtigheid en liefde tot in alle maatschappelijke
geledingen doordringt ».
Hier wordt dan aangetoond dat het Katholicisme is, noch een politiek, noch een
maatschappelijk, noch een economisch stelsel, maar een godsdienst. Daarom « ziet
bet in de menschen, die eerst en vooral dragers zijn van een in zichzelf gezaghebbend
geweten, hun innerlijke en persoonlijke waardigheid, ongeacht de politieke, economische en sociale stelsels welke hen omringen.
» Van die menschen verkondigt het Katholicisme de oneindige waarde, de heilige
vrijheid en de onderlinge gelijkheid ten overstaan van God. Aan die menschen
brengt het een tweevoudigen schat, de waarheid door Jezus-Christus, zijn Goddelijicen Stichter, geopenbaard en de goddelijke genade door Hem verworven. Deze
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Het vestigt de aandacht op de grondprinciepen welke zoo gemakkelijk verduisterd worden door het stof der beslommeringen van het
dagelijksch leven en als bédolven blijven in het onderbewustzijn van
het katholieke geweten.
Ook op de overige gebieden van het maatschappelijk leven geeft
het Sociaal Wetboek vastberaden en duidelijke leiding ; b. v. op het
thans in vele middens besproken gebied der Bedrijfsorganisatie.
De beroepsmaatschappij wordt door het Sociaal Wetboek onderscheiden van de syndikale vereenigingen en van de standsorganisatie.
Bevoegde lezers zullen wellicht niet zonder een zekere verwondering
vaststellen dat de stellingen over de standsorganisatie in tamelijk
koele bewoordingen zijn opgesteld (Hoofdstuk V, over de private
vereenigingen) . Het verschil van redactie, met deze van de stellingen
gewijd aan de Beroepsmaatschappij (Hoofdstuk III) , is opvallend,
voor wie tusschen de regels lezen kan. Over de Katholieke Standsorganisatie wordt vastgesteld, dat gelijkheid van belangen, van werkkring, van ontwikkeling en van levenswijze, de menschen van éénzelfden stand doet neigen naar een inniger verband ter bescherming
en bevordering van hun bijzondere groepsbelangen. « Deze organisatie der standen is gewettigd, zoolang en voor zooverre zij aan het
algemeen belang in zijn geheel ondergeschikt blijft ».
Hoe geheel anders klinkt de toon bij de beschouwing van de
beroepsmaatschappij ! « Gegrondvest op de beroepslichamen, is de
menschelijke maatschappij in een toestand, die met haar natuurlijke
structuur overeenstemt... De beroepslichamen mogen beschouwd worden als de natuurlijke organen van de burgerlijke maatschappij ; men
kan zich zelfs afvragen of zij als zelfstandige lichamen, met een waar
gezag bekleed, niet als wezenlijke organen dienen beschouwd te worden » ( art. 58, nieuwe uitgave) .
vereenigt het, in één groote gemeenschap, welke, over alle grenzen heen, alle landen,
alle rassen, alle naties omvat. En ten slotte wil het niet alleen de individuën, maar
tevens alle menschelijke gemeenschappen doordringen van zijne beginselen en zijn
heilige zedenleer. Zoo zijne roeping vervullend, vraagt het Katholicisme aan elke
eeuw, die voorbijtrekt, niet naar den vorm, welken zij kiest bij het staatsbestuur,.
niet naar haar economische stelsels, niet naar de ordening van het gezinsleven,.
niet naar de betrekkingen op internationaal gebied : zijne vraag aan haar is, of
de instellingen, welke zij verkozen heeft, niet indruischen tegen het gebod van
rechtvaardigheid en naastenliefde. Zoo en niet anders is de ware opvatting van
het Katholicisme ».
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Het Sociaal Wetboek geeft ons verder gezagvolle leiding, over
o. m. : het verband tusschen sociologie, economie en moraal ; het
huisgezin en de opvoeding ; het bevolkingsvraagstuk ; de nationalisatie der ondernemingen ; de werkstakingen ; de speculatie in effecten,
deviezen en koopmansgoederen ; het loonvraagstuk ; de belastingen ;
de verhouding van den Staat tot het economisch leven.
Al vraagstukken waarover, ook in katholieke middens, tot in onze
dagbladen en tijdschriften, vaak minder nauwkeurige en minder juiste
opvattingen verkondigd worden.
En hoe weinigen vermogen door persoonlijke studie den vollen
rijkdom onzer katholieke leer over de maatschappelijke verhoudingen
te overzien. Dat ze dan ten minste zoeken naar het synthetische
licht dat uit het Sociaal Wetboek van de Unie van Mechelen, op
het maatschappelijk leven uitstraalt.
*
**

Deze tweede uitgave deelt ons de samenstelling mee van de Unie
omdat, verklaart ons Prof. Defourny in zijn Voorwoord, de leden van
de Unie zich niet wenschen te onttrekken aan hunne verantwoordelijkheid : K les membres de l'Union de Malines... Torment une collectivité, et non un groupement anonyme » (Avant-propos, blz. XVII) .
Deze verantwoording-opeischende gemeenschap is als volgt sa
mengesteld :

Voorzitter : Zijne Eminentie Kardinaal van ROEY, Aartsbisschop
van Mechelen, Primaat van België.
Duitschland : Jozeph JOOS, Keulen ; E. P. von NELL-BREUNING, S. J., Professor in de moraaltheologie te Frankfurt a/Mein. —
Engeland : Arthur 0' CONNOR, Manchester ; E. P. O'HEA, S. J.,
Oxford ; F. URQUHART, Professor aan de Universiteit te Oxford.
— Oostenrijk : Z. Ex. Mgr. WAITZ, Bisschop van Feldkirch. —
België : F. BAUDHUIN, Professor aan de Universiteit te Leuven ;
J. DABIN, Professor aan de Universiteit te Leuven ; M. DEFOURNY, Professor aan de Universiteit te Leuven; E. P. RUTTEN,
O. P., Senator, Brussel ; E. SERVAIS, Advokaat te Bergen ; F.
VAN GOETHEM, Professor aan de Universiteit te Leuven ; J.
VELINGS, Bestuurder van mijnen, Brussel ; E. P. VERMEERSCH,
S. J., Professor aan de Gregoriaansche Universiteit te Rome. —
Canada : E. P. ARCHAMBAULT, S. J., Quebec ; P. FONTAINE,
Regeeringsraad, Ottawa. — Spanje : S. AZNAR, Professor aan de
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Universiteit te Madrid ; J. MORAN, Vicaris-generaal te Madrid.
Noord - Amerika : Mc GOWAN, Washington—VernigdStav ;
MUENCH, St. Francis (Wiscousin) ; J. RYAN, Washington. —
Frankrijk : P. BAYART, Professor te Rijsel ; A. CRETINON, Stafhouder der Balie te Lyon ; E. P. DESBUQUOIS, S. J., van de Action
Populaire, Vanves (Seine) ; E. DUTHOIT, Professor aan de Universiteit te Rijsel ; J. DEROLLE, Volksvertegenwoordiger van Parijs ;
E. P. SERTILLANGES, 0. P., Lid van het Institut ; Mgr. SIX,
Cassel. — Italië : E. P. BRUCCULERI, S. J., Rome. — Nederland :
E. P. KORS, 0. P., Professor te Nijmegen ; Mgr. POELS, Heerlen,
— Polen : L. GORSKI, Professor te Lublin ; Mgr, SZYMANSKI,
Lublin, — Zwitserland : Dr. E. SAVOY, Lid van den Staatsraad,
Freiburg; M.TURMANN, Professor aan de Universiteit te Freiburg.
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Bedrijfsorganisatie in België
door R. GORIS,
Rechter bij de Handelsrechtbank te Antwerpen.
4 Thans meer dan ooit moeten wij, in
de onderscheiden gebieden van onze
bedrijvigheid, al onze krachten verzamelen ter bestrijding van de rampen
die de wereld teisteren.
» Zelfzuchtig individualisme moet de
plaats ruimen voor vruchtbaar solidariteitsgevoel ».

LEOPOLD III,
22 Juli 1934,
bij den optocht der burgerlijke
maatschappijen, te Brussel.

Inleiding.
In een eerste studie (1) hebben wij op de noodzakelijkheid gewezen het gezag op economisch, sociaal en politiek terrein te herstellen ; wij drukten er vooral op dat wij ons eigen geestelijk leven
moeten hervormen, eerste voorwaarde om de princiepen die door
Rome in de Encyclieken eens te meer werden voorgehouden, in het
werkelijke leven te laten doordringen.
Een tweede studie (2) heeft ons ingelicht aangaande de groote
karaktertrekken die alle verwezenlijkingen der bedrijfsorganisatie,
zooals ze zich in het buitenland voordoen, gemeen zijn, en op de
volstrekte noodzaak deze bedrijfsorganisatie te zien evolueeren naar
een type, dat de internationale aanpassing en versmelting van nationale economiën mogelijk maakt en in staat is een, in vrijhandel opnieuw solidair geworden, wereld-economie te voorschijn roepen.
In de derde en laatste studie willen wij trachten het aandeel te
omlijnen dat ons land kan hebben in deze groote omwenteling alsook
aan te toonen hoe deze zich zou kunnen voltrekken en door wien.
Het zal tevens een confrontatie zijn van de thesis der werkgevers
en die der werknemers binnen het kader van de christelijke overtuiging die hen allen bezielt.
(1) Cfr. l e jaargang (1933-1934) van dit tijdschrift.
(2) Ibidem.
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Diktatuur en Bedrijfsorganisatie.
De concrete vraag, die wij nu willen beantwoorden : kan een stelsel
van bedrijfsorganisatie in België worden verwezenlijkt ?
Een eerste antwoord daarop luidt : ja, door dictatuur !
En 't komt ons niet van wie niet heeft nagedacht over het onderwerp, maar integendeel van wie het van alle kanten heeft bezien en
bestudeerd, van uit het maatschappelijk, het politiek en het economisch standpunt.
Deze roep — welke lucht geeft aan een soort onuitgesproken
toestemmen-uit-wanhoop in een eventueele concentratie van de wetgevende en de uitvoerende macht -- kan aanschouwd worden als
een verschijnsel van de crisis-psychose, die overhaast een uitweg wil
vinden uit de moeilijkheden van den dag. Voor evolutie is er immers
geen tijd of plaats meer in de overhitte geesten, juist alsof zelfs een
onmiddellijk ingestelde bedrijfsorganisatie geen jaren zou noodig
hebben om werkelijk vruchten af te werpen.
Ofwel moet hij toegeschreven worden aan de verwarring welke
in veler hoofden heerscht tusschen Bedrijfsorganisatie en Corporatisme. Maar Bedrijfsorganisatie is een maatschappelijke hervormings
poging, die den staatsvorm onverlet kan laten, terwijl het Corporatisme een politiek stelsel is, gesteund op bedrijfsorganisatie, met
belangenvertegenwoordiging in de parlementen. (1)
Dezelfde aanhangers van de bedrijf sorganisatorische gedachte verwijten aan het democratisch parlementaire stelsel de schuld te zijn
van het verbreken van het finantieel evenwicht in de staatshuishouding, die te vrijgevig is geweest voor de werknemers tijdens
de voorspoedige jaren.
In hun oogen is de parlementaire Macbeth schuldig bevonden aan
« lese-prospérité » en al de reukwerken van eventueele volmachten
kunnen de smet niet wegnemen... en daarom sluipt Banco, het spook
van de dictatuur, door het Paleis van de Natie.
Waarom nu dezen dictatorialen musschenschrik voor 'Parlemen(1) Mr. Jules Coelst liet zich in de « Libre Belgique » uit als volgt : (15-8-33)
« Le corporatisme peut revivre, a la condition que la synthese grégaire soit imposée
par une volonté supérieure et unique. »
Minister Van Cauwelaert sprak ongeveer op dezelfde wijze te Brussel op een
vergadering van het Katholiek Vlaamsch Arrondissmentsverbond : « De samenstelling van de Kamer op corporatieven grondslag is slechts door te voeren in een
Staat met dictaroriale oppermacht ».
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fairen oprichten in het midden van den versch omploegden akker der
bedrijfsorganisatie ?
Enkelen doen het alleen om er al dadelijk op te wijzen hoe van
een bedrijfsorganisatie in België geen sprake kan zijn zonder geleidelijke aanpassing, stillen groei, heropvoeding der massa.
Het vraagstuk is zoo ingewikkeld, zóó complex, dat men bij een
eerste studie bijna fataal verloren loopt in een doolhof van moeilijkheden, in een ganzenspel vol verrassingen, waar gelijk welk stelsel
aanbotst tegen het Parlementaire regiem en anderzijds het parlementaire stelsel alle praktische verwezenlijking van een of andere bedrijfsorganisatie nagenoeg onmogelijk maakt.

Politieke Groepen en Bedrijfsorganisatie.
Het is dan ook noodig bij den aanvang van deze uiteenzetting
te trachten eenige klaarte te scheppen betreffende de bestaande stroomingen. Heel vluchtig slechts, om niet te ver af te dwalen en niet
terecht te komen in het vraagstuk van de staatshervorming waarvan
de Bedrijfsorganisatie slechts een onderdeel is, maar toch voldoende
om een weg te trekken tusschen het bestaande verwaterde parlementarisme en de gevreesde dictatuur.
Inderdaad zijn in de openbare meening alle tonen aanwezig op
den notenbalk van het gezag.
Vanaf de doorsnee-parlementairen die maar liefst het hekken bij
den ouden stijl zouden laten, en niet inzien dat die stijl stilaan aan
het vermolmen is ; tot de niets en niemand ontziende Dinasos, die
een uitgesproken nationaal-dietsche solidaristische dictatuur willen
tot stand brengen.
Tusschenin vinden wij de gematigde strekkingen :
1. De dragers van de christen democratische gedachte (Van
Isacker, Rubbens, Heyman), die een versteviging wenschen van het
gezag, een naarstiger parlement een vlugger wetgevenden arbeid ;
maar die bitter gekant staan tegen alle dictatuur, ofschoon ze anderzijds voorstanders zijn van een maatschappelijke Bedrijfsorganisatie,
onder voorwaarde evenwel dat aan de christen syndikaten vrij spel
worde gelaten zooals aan de andere en ze alle de rechtspersoonlijkheid kunnen verwerven.
2. De leiders der katholieke Vlamingen (Van Cauwelaert, Sap),
die eveneens een versteviging wenschen van het gezag « om de demagogie te beteugelen », die vooral de ministerieele macht willen
versterken en bestendigen maar angstvallig waken op het behoud
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van de parlementaire organisatie, toch niet zonder de mogelijkheid
en de redelijkheid te ontkennen van een niet te vèrgaande hervorming
van het algemeen stemrecht. De Bedrijfsorganisatie komt in dat alles
niet op het voorplan.
3. De groep der « Jeunesse Catholique » met zijn orgaan « L'Esprit
Nouveau », die lang niet malsch is voor de parlementairen en die ten
hunnen opzichte zeer onparlementaire uitdrukkingen zooals b. v.
« Messieurs, vous nous dégoutez ! ! » bezigt. Oud-minister Paul
Crockaert is zoo ongeveer hun vaandrig. Hij wil het parlementair
stelsel behouden, maar het aantal volksvertegenwoordigers verminderen, de zittingen verkorten, amendementsrecht inkrimpen. Hij verzet zich ook tegen de gedachte der dictatuur, toch is hij een beslist
voorstander van Bedrijfsorganisatie en Corporatisme.
4. De groep van de « Stormloop - L'Assaut » met afgeteekende
Nazistrekking. Dit weekblad is het orgaan van het nationaal corporatief arbeidersverbond, de « NACO » die hevig corporatief is en antisemitisch, gekant tegen de groot-finantie en daarbij anti-marxistisch
en sterk nationalistisch. (1)
5. De groep van den « Burgerstrijd », die het eenheidsfront der
middenstanders wil verwezenlijken, wier onmiddellijke bekommernis
de strijd is tegen de eenheidsprijsmagazijnen en die ook een zekeren
vorm van bedrijfsorganisatie voorstaat.
Gezien er zoowat 540.000 winkelhoudende middenstanders zijn,
(hunne familie inbegrepen) , kan, indien hun eenheidsfront tot stand
komt, een macht er uit groeien. In afwachting waait hun zeerooversvlag in de straten : een zilveren Andreaskruis op een veld van sabel.
6. Bij de middenstanders, voor zooverre deze nog niet aangesloten
zijn bij de groep van Burgerstrijd, verlangt men insgelijks een steviger
gezag, een werkzamer parlement, een hervorming van het stemrecht,
terwijl men sympathiek staat tegenover de Bedrijfsorganisatie. Er
(1) Ziehier een uittreksel uit hun orgaan (20 Maart 1934) :
« In den Corporatieven Staat is de gemeenschap alles. Het individu is slechts
» middel om het doel, de gemeenschap nuttig te zijn. Hij de producent ten dienste
» der gemeenschap. Het individueel, het klasse- of groepsbelang is volkomen onder» geschikt aan dat van de gemeenschap. Elke handeling, die den Staat, die de
» opperste synthese is van den wil der gemeenschap, of de belangen die de Staat
» tot de zijne verklaard heeft, benadeelt, is het individu verboden. Staking en uit» sluiting benadeelen de productie, dus den rijkdom van den Staat, die den rijkdom
» der onderdanen is ; zij zijn verboden.
» De klasse-organisatie wordt erkend en in haar vormen en actie bij de wet
» geregeld, de klassenstrijd opgeheven. »
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is echter een vlotten waar te nemen aangaande de toepassing en
ook twijfel betreffende de uitslagen.
7. Het « Nationaal Legioen » met uitgesproken fascistische strekkingen.
8. Eindelijk de « Belgische Corporatieve Unie » met den schilderachtigen naam : De Sesamisten.
En dan komen de tegenstanders, verdeeld in twee hoofdsoorten.
Eerst de onbewuste : dat zijn de christelijke werkgevers in groote
meerderheid. Dan de bewuste : in de eerste plaats de Liberalen wier
tegenstand heel logisch is, vermits zij blijven gelooven in de heilbrengende theorie van de vrijheid op alle gebied.
Ex-Minister Forthomme, in een lezing gehouden einde januari
van dit jaar, verklaarde tegenstander te zijn van het corporatisme
alhoewel hij een breede plaats voorzag voor de sociale belangen der
werkgevers, der werknemers en der middenstanders in de staatshervorming. De liberale Federatie van het arrondissement Brussel
belegde op 23 April een vergadering waarop Prof. Speyer, oudSenator, aandrong op het stichten van « conseils auxiliaires » of
hulpraden van het Parlement, samengesteld uit technici en geen politiekers, gelast met de voorbereiding van den wetgevenden arbeid
der Kamers.
In Mei van dit jaar verklaarde Minister Lippens :
« Il faut bien le reconnaitre, le caractère exclusivement politique des
organismes de l'état ne peut plus donner satisfaction. I1 est indispen
sable de trouver un complément dans une représentation des forces
économiques de la nation. Les forces économiques du pays, après
tout, qui assurent la vie même de la nation, doivent dominer les
querelles politiques. Ce ne sont pas celles-ci qui doivent influencer
l'économie.
» Ainsi si on pourra suivre avec moins de tátonnements, avec plus
de précision et d'une f acon plus continue, une politique qui tout en
créant un front unique des forces économiques beiges en face des
forces économiques extérieures permettra de prendre des mesures
adéquates aux nécessités du moment. »
Zelfs bij de Liberalen is dus een kiem van Bedrijfsorganisatie
voorhanden, al zijn ze dan ook radikaal gekant tegen politiek Corporatisme.
Bij de Socialisten blijft het natuurlijk een strijd om het behoud van
de veroverde posities. Ze staan vijandig tegenover alle dictatuur,
behalve deze van hunne klasse. Ze zijn tegen eiken vorm van Be-
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drijfsorganisatie omdat, volgens Achille De Lattre schreef in « Le
Peuple » (5 December I, N° 342) :
« Le corporatisme aboutirait a la domination du patronat... On
» veut transformer le parlement en commissions paritaires super» posées. Par ce moyen ces Messieurs qui craignent la masse, exer» sant sa force par le suf f rage universel, direct, veulent donner au
» patronat la même puissance qu 'aux ouvriers... »
Bij de Socialisten moet de Staat de verdeeler blijven, de voor alles
zorgende voorzienigheid.
Deze vluchtige, te onvolledige schets, die weinig of geen schakkeeringen weergeeft, laat ons toe te besluiten dat de Bedrijf sorganir
satie, in haar maatschappelijken, of politieken vorm een groot aantal
aanhangers telt.
Volksziel en Corporatisme.
Terwijl de Bedrijfsorganisatie als maatschappelijk hervormingsmiddel werkelijk een kans heeft, door geleidelijken stillen groei
weldadig te werken, schijnt er weinig kans te bestaan op de instelling van een politiek corporatief stelsel, behoudens natuurlijk een
onvoorzien voorval, een oorlog gevolgd van omwenteling, internationalen druk, of iets dergelijks en dan nog valt er duchtig af te
rekenen met de volksziel. Want de historische vorming van den geest
onzer . zonderlinge Belgische natie is zeker niet van aard om de
plotselinge instelling van een staatscorporatieve organisatie mogelijk
te maken.
Vlamingen en Walen hebben dit gemeen in hun geschiedenis, dat
zij niet aarzelden hun respectievelijke Graven en Hertogen aan te
vallen wanneer het hun burgerlijke vrijheid gold, al streden zij dan
ook met hun Graven en Hertogen tegen de vreemde overheersching.
In beide volkeren leeft de strijd, de geest van verzet en kritiek
voort, zoo sterk dat zij bijna vreemdelingen zijn op eigen bodem !
In deze dubbele volksgemeenschap leeft de geest voort van de
Geuzen en, indien hij eenigen vorm van discipline aanneemt, dan
moet die op den duur uit de eigen overtuiging gegroeid zijn.
Kardinaal Granvelle schreef « ... Les libertés sopt chair qui tient
aux ongles des Belges. »
Bij Lamartine heette het : « En France la liberté est une conquète,
en Belgique elle est une habitude I »
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Bedrijfsorganisatie en Staatsvorm.
Een dictatuur schijnt wel geen kans te hebben in ons land.
Iedereen gaat daarover akkoord : Van Overberghe, Crockaert,
Van Cauwelaert, Sap, Van Isacker, Heyman ; kortom al wat eenigszins een leidende positie inneemt.
Anderzijds is het evenwicht der politieke fracties blijkbaar stabiel
genoeg om niet op verrassingen te moeten rekenen en daarom blijft
ons enkel over te besluiten dat in ons economisch en sociaal complex
een stilaan groeiende Bedrijfsorganisatie wél een nieuwe orde kan
doen ontluiken. Dat zal niet gaan zonder moeite of pijn, maar het
is niet noodig een chirurg te roepen, vooral niet een die met roeden
en bijlen gewapend is, waar een eenvoudig dokter, met den gezonden
zin van ons land, voldoende hulp kan verleenen.
Wij stellen voorop de bepaling van het corporatisme van Crockaert.
« Le corporatisme, c'est l'asociation forte composée d'individus
disciplinés, organisés dans le but de travailler pour le bien et le salut
commun. » (24 November 1933) .
Indien dat de korte schets is van politieke maatschappij van de toekomst dan wijst ze op een evolutie, een heropvoeding die absoluut
noodig zijn, want enkelingen die het openbaar belang boven hun
privaat belang stellen en deze discipline bezitten, bestaan er niet of
heel weinig, vooral niet als ze georganiseerd zijn.
Koning Albert I verklaarde nog in Februari 1934 :
a Nos institutions sont assez souples pour permettre au gouvernement d'élaborer dans leur cadre les moyens de remédier aux maux
dont nous souf f rons. »
Leopold III in zijn troonrede herhaalde :
a Les institutions dont nous a doté la sagesse des constituants
et qui ont subi l'épreuve d'un siècle, sont assez larges et assez souples
pour s'adapter dans l'ordre et la légalité aux nécessités variables
des temps. »
Het is dan ook in dien geest van aanpassing en evolutie dat wij ons
onderwerp aantreden.
Doel der Bedrijfsorganisatie.
Wij willen dus bouwen, niet improviseeren.
In Q u a d r a g e s i m o Anno vinden wij de noodige elementen
om de groote lijnen vast te leggen van een programma, dat op het
dubbele terrein van « zeden en instellingen » hervorming moet bren-
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gen, in de behartiging van de maatschappelijke, politieke en economische belangen van de volkeren, en dat ook de mogelijkheid moet
voorbereiden tot het herstel van een wereldeconomie.
Op m a a t s c h a p p e l i j k gebied ziet Quadragesimo Anno in
de Bedrijfsorganisatie de mogelijkheid een « einde te stellen aan den
klassenstrijd. » (Q. A. 77). Te dien einde « moeten werkstakingen en
uitsluitingen verboden zijn en vervangen door verzoeningsactie met
eventueele tusschenkomst van den staat. » (Q. A. 82) .
Op p o l i t i e k gebied, wil Q. A. het « individualisme bestrijden »
en den Staat « van een bijna oneindig aantal plichten en zorgen ontlasten waarmede hij nu overstelpt en overladen is, daar hij alle lasten
op zich heeft genomen die de opgeheven (corporatieve) organisaties
eertijds droegen. » (Q. A. 76) .
Op e c o n o m i s c ,h gebied wil Q. A. « de ongebreidelde concurrentie binnen zekere grenzen houden, daar zij in het economische
leven zeker geen leidend beginsel kan zijn. » (Q. A. 80) .
Ook moet « de economische machtsoverheersching werkelijk aan
het staatsgezag worden onderworpen in alles waarover de staatszaak zich uitstrekt » (Q. A. 96) , d. w. z. « aansporen, beperken, het
algemeen welzijn bevorderen en bewaren. »
Op internationaal terrein zegt Q. A. dat « de verschillende
volkeren die economisch nauw van elkaar afhangen en elkaar noodig
hebben, één van zin en met vereende kracht moeten streven om door
verstandige verdragen en instellingen een vruchtbare en heilzame
samenwerking op economisch gebied te bevorderen. » (Q. A. 81) .

Orgaan der Bedrijfsorganisatie.
Dit uitgebreide programma legt Rome in de handen van de « Beroepsstanden » welke, volgens de eigen bewoordingen, zijn : « goed
gebouwde ledematen waarbij de menschen niet worden ingedeeld
naar de positie die zij innemen op de arbeidsmarkt, maar naar de
sociale taak die eenieder uitoefent. » (Q. A. 78) .
De oude corporaties of ambachten zullen dus heropleven ; geenszins echter het door de Liberalen verafschuwde dwangkamisool van
het vroegere bedrijfsleven, waar b. v. meesterkleermakers aan huismoeders konden verbieden hun dochter den naad te leeren, hetgeen
in het markiezaat Namen het geval was. Maar wel een te hervormen
kader voor het maatschappelijk leven, met medezeggenschap in economische aangelegenheden en eventueel ook politieke bevoegdheden.
Onder voorbehoud, voor hetgeen een te groote inmenging van den
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Staat aangaat « die zich in de plaats zou kunnen stellen van het
vrije initiatief waar hij zich tot een noodzakelijke en voldoende hulp
zou moeten beperken » en verder « voor het mogelijk te bureaucratisch en politiek karakter der nieuwe vak- en beroepsvereenigingen »
(Q. A. 83) , haalt de Paus als voorbeeld aan : de welgekende fascistische organisatie.
Deze organisatie bestaat dus uit syndikaten van werkgevers en
werknemers, door den Staat erkend, bekleed met rechtspersoonlijkheid en die alleen kunnen opkomen voor de wederzijdsche rechten,
die alleen kunnen onderhandelen aangaande arbeidsvoorwaarden en
gemeenschappelijke contracten kunnen sluiten, die all e belang-.hebbenden bij het betrokken beroep verbinden of zij bij het syndikaat
zijn aangesloten of niet.
Deze Syndikaten werken dus afzonderlijk, behartigen de wederzijdsche belangen van werkgevers en werknemers, maar onderzoeken
samen en beslissen samen over de hoogere belangen van het bedrijf
-waartoe ze behooren.
Zulks gebeurt in den schoot van een derde orgaan, de Corporatie,
die een constructief staatsorgaan is, m. a. w. een echt onderdeel van
den Staat, dat als dusdanig geen officieele erkenning van noode heeft.
Q. A. (82) noemt ze « echte staatsinstellingen die het oppertoezicht uitoefenen over de vakorganisatie zelf en waar het de gemeenschappelijke belangen geldt, overeenstemming tusschen beide bewerkt. »
Hier nu wijkt onze opvatting van de italiaansche af, omdat wij
indachtig zijn èn het voorbehoud over staatsinmenging en bureau-cratie, gemaakt door Rome, èn daarbij ook de m oge 1 i j k h e d e n,
die onze eigen ongebonden volksaard toelaat.

Bestaande Organisaties in België.
Die mogelijkheden zijn veelvuldig, want aan vereenigingslust en
aan zin voor samenwerking ontbreekt het ons werkelijk niet.
Wel ontbreekt het ons aan zin voor tucht !
Het aangeboren particularisme, de neiging tot individualisme, de
bedilzucht en kritisseermanie, die de beide volkeren van de Belgische
natie kenmerken, maken de keus van regels en organen die het toekomstig Bedrijfsleven zullen moeten regeeren tot een moeilijk en
ingewikkeld probleem.
Indien wij te kiezen hadden tusschen reeds bestaande organisaties
die in zekere opzichten de hoedanigheid van pre-corporatief ver-
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dienen, dan zouden wij ons moeten bewegen te midden van een _
tropisch uitgegroeid vereenigingsleven met of zonder officieel
karakter ;
A) Op of f i c i e e l e lichamen : de raadgevende als de Hoogere
Raden voor Nijverheid, Middenstand, Arbeid, Landbouw ;
op de Komiteiten voor strijd tegen het duur leven, van den Index.
voor buitenlandschen handel, op den Ekonomischen Raad ;
op de maatschappelijke organen als Paritaire Commissies en Verzoeningsraden en Arbeidsbeurzen ;
op rechterlijke instellingen als Goedemannenraden en Handelsrechtbanken ;
op de Tuchtraden voor Advokaten, Notarissen -- Colleges voor
Geneesheeren hebben insgelijks hun belang ;
op het gebied van Onderwijs, op de technische scholen.
B) Op of f i c i e u s e. Hier bevinden wij ons op een mozaiek
van vereenigingen waarvan elk ook een deeltje bezit van de macht
en de bevoegdheid die aan oordeelkundig gevormde bedrijfsorganen
zou moeten toevertrouwd worden.
Er zijn er voor de Landbouwers : De meest typische is wel de
Boerenbond en verder syndikaten, aankoop- en verkoopcooperatieven, kredietorganismen, samenwerkende melkerijen, enz.
Voor Patroons : Handels en Nijverheidskamers, Verkoopssyndikaten, Handelsfederaties, Kredietorganen, Federaties van den Middenstand, Wijkkomiteiten, Actiekomiteiten, Centraal Nijverheidscomité, enz.
Voor de Loontrekkenden : de lange stoet van syndikaten, Kristene,
Liberale, Socialistische, Neutrale, Vakverbonden, Spaarkassen, Syndikale Commissies en... Banken van den Arbeid !
Voor den Middenstand zijn er dozijnen : Federaties, Syndikale
Kamers, Unies, Confederaties van alle mogelijke bedrijven,
En nu staan we even stil en denken aan het woord van Lacordaire
4 La Liberté opprime, la loi af franchit... »
Ons weelderig vereenigingsleven is een vrucht van deze vrijheid..
Onder deze vruchten zijn ook en vooral de syndikaten, die alsruggegraat van de politieke fracties in de staatshuishouding een rot
zijn gaan spelen, die met de belangen van den Staat niet altijd strookt.
Waar nu de Bedrijfsorganisatie in dezen toestand orde wil brengen
moeten wij onmiddellijk de kwestie stellen van de Bedrijfsorganisatie
in den Staat.
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De Bedrijfsorganisatie . en de Staat.
De corporatieve organisatie wordt wel eens opgevat als een staatsinstelling en dat is een opvatting waartegen zoowel christelijke werkgevers als werknemers en ook de Jeunesse Catholique op hun congressen en sociale . weken zich met klem hebben verzet.
Niet omdat zij het gezag van den Staat niet wenschen te erkennen,
integendeel. Wel willen zij een sterk gezag, waar het noodig is, maar
zij willen het weren, daar waar het niet strikt noodig is, waar het
kan gemist worden en met oneindig veel nut vervangen door het
gezag van het georganiseerd bedrijf.
De Staat « Algemeen Voorzorg » is uit de noodzakelijkheid des
middels, ook de « Staat-moeial ».
Het is tegen dezen Staat .-Janus-met-het-dubbele-.voorhoofd, dat de
twee vleugels van het christen bedrijfsleven pal staan. Volgens hunne
opvatting is de rol van den Staat, in het algemeen, niet te zijn een
gezag maar wel een samenordening met gezag.
Het is dan ook hier dat het vraagstuk der Bedrijfsorganisatie staat
tegenover de kwestie van de staatshervorming en deze moeilijkheid
is de kern van al hetgeen volgt.
Niet omdat deze staatshervorming volstrekt noodig is, maar omdat
de Staat, de liberale Staat, door de houding die hij onder den druk
der politieke fracties en ook onder de inwerking van het machtig
vereenigingswezen, heeft aangenomen tegenover de democratische
massa ; een bewerker is geworden van maatschappelijke ontbinding.
Ziehier hoe en waarom.
De Fransche Revolutie had den enkeling bevrijd uit de corporaties.
Tegenover de bedrijven stond nu de werkman alleen, vrij maar zwak.
De voortschrijdende uitwerking der gedachten van de Revolutie
schonk medezeggenschap in het staatsbestuur, eerst aan de bezitters
en de capacitairen, daarna aan alle enkelingen.
De Staat stond tegenover enkelingen.
De Staat vaardigde sociale wetten uit, legde lasten op het bedrijfsleven, schafte privaat initiatieven af, verving ze door wetten, en het
was altijd de Staat die schonk, die zijn koffers vulde ten laste van
de productieve elementen van de staathuishouding en ze ledigde in
het voordeel van de massa enkelingen — de kiezers.
Tegenover den Staat staan eenerzijds de Bedrijven.
Anderzijds staan de enkelingen tegenover den Staat.
Er is geen organisch verband meer tusschen het productieve be-
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drijfsteven en de verbruikende democratische massa. Er is enkel een
tusschenpersoon : De Staat !
De Staat is de Verdeeler en het was met een volmaakte natuurlijkheid dat Minister Van Cauwelaert onlangs in een rede de uitdrukking gebruikte : « de Staatskorf ».
Het vullen van dezen korf was het werk van de Regeeringen en
het ledigen van den korf het werk van de Parlementen...
Het vullen gebeurde ten koste van de bezittende klas, die protesteerde, maar ook ten laste van de levende elementen van de staathuishouding : van landbouw, nijverheid en handel en dat was veel
erger : voor de bezittende klas ligt de grens van den last der belastingen bij het verbeuren van het laatste hemd ; voor den landbouw en de
nijverheid ligt ze elders, nl. bij de verkoo psmogeli jkheid naar het
buitenland ; voor ons een levensvraag : naar het woord van Pirenne
is België « une usine et un entrepot situé au carrefour des nations. »
Dat land met zijn acht en half millioen inwoners kan in zijn eigen
levensonderhoud voorzien gedurende enkele maanden, al het overige
moet in het buitenland worden gekocht.
En ook de meeste grondstoffen voor de nijverheid moeten uit
het buitenland ingevoerd.
Hoe dat alles betalen ? Arbeid is onze hoofdrijkdom : de arbeid
verwerkt in de vele halfprodukten die wij vroeger uitvoerden en
waarvoor de markten nu meer en meer inkrimpen, terwijl ons enkel
de troost blijft ongeveer in gelijke mate den invoer van vreemde
producten te zien verminderen als onze eigen uitvoer.
Ware zulks niet het geval, dan zou het laatste betalingsmiddel
waarover wij beschikken, moeten aangesproken worden. Het middel
waaraan enkel die naties denken wier produkten, diensten en arbeid
geen afnemers meer vinden op de uitheemsche markten, het middel
dat de aanvang is van andere moeilijkheden : den uitvoer van goud
in ruil voor levensmiddelen, met devaluatie als onvermijdelijk gevolg,
Aan deze grens zijn wij op het oogenblik nagenoeg aangeland. In
de pers, de onafhankelijke pers, zijn de eerste artikels verschenen
die vrijelijk de kwestie in de oogen zien van een tweede gecontroleerde devaluatie. In Frankrijk, Nederland, Duitschland en Zwitserland werd de mogelijkheid besproken. In Tjecho-Slovakijë werd ze
toegepast en spijts alle regeeringsverklaringen en heilige eeden van
trouw aan den gouden standaard, zal ten slotte de kwestie worden
gesteld als volgt : de werkloozen ondersteunen ten laste van het
bezit of werk verschaffen ten koste van het bezit.

98

BEDRIJFSORGANISATIE IN BELGIE

De eerste oplossing heet belastingen, de tweede inflatie. Zal deze
laatste, ondanks alle officieele bevestigingen, verklaringen en beloften
ook bij ons worden toegepast ? Denkelijk niet voor dat Pond Sterling
en Dollar terug op een vaste basis berusten en dan zal de toekomst
moeten leeren waartoe de depressie onze volksgemeenschap zal
dwingen. Het is te hopen dat menschen en omstandigheden recht
zullen laten wedervaren aan Koning Albert, die den dag van zijn
dood aan Minister Janson zegde : « Songez-y bien, Monsieur le
Ministre, défendez les intérêts de la petite épargne. »
Staat en Bedrijfsleven.
Deze uiteenzetting deed ons niet van ons onderwerp afdwalen ;
ze was noodig om te kunnen doordringen tot in den kern van de
tegenwoordige moeilijkheden.
Omdat de Staat heeft willen zorgen voor de massa en hare sociale
nooden, door de bedrijven te belasten tijdens de voorspoedige jaren,
is de Staat nu verplicht voor de bedrijven te zorgen tijdens de
crisis-jaren.
En hier wordt het schouwspel wel eens tragisch, omdat de politieke
strijd en het gebrek aan organisch gebouwde bedrijfsorganismen een
rem en een leemte zijn, die de oplossing van de moeilijkheden oneindig verzwaren.
Op dit oogenblik staan ministers tegenover hun taak zonder voldoende gegevens. Het verhooren van één verzoek eenerzijds, verwekt
anderszijds tientallen protesten. En waar één verhoor, één onderzoek
en één besluit zouden moeten volstaan, zijn er nu dozijnen.
De binnenlandsche handel ligt in de bevoegdheid van een minister,
de buitenlandsche in die van een ander !
Grondstoffen die moeten ingevoerd worden vereischen toelating
van den minister van Landbouw en om uitgevoerd te worden, na
bewerking, zonder invoerrechten te betalen, vereischen zij de tusschenkomst van het ministerie van Finantiën. Voor overwerk, voor
overuren is de toelating van het ministerie van Arbeid onontbeerlijk.
In een woord : onze tegenwoordige regeeringsorganisatie, voor
zoover ze op uitvoer, en dat is een levenskwestie, betrekking heeft,
is volkomen ontoereikend. Daarmede is iedereen het eens (Van
Cauwelaert, Crockaert, De Man) .
Ik zou hier staaltjes kunnen aanhalen, die op een dichter wachten.
Nu is juist een « Interministerieele Commissie » gesticht die hierin
verandering moet brengen.

_
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Maar niet alleen de ministers zijn overstelpt ; het Parlement houdt
zich ook bezig met de economie ! Onder meer, met koolen, salaad,
azaleas, asperg es en bloemkoolen. Volksvertegenwoordigers houden
ons gewichtige beschouwingen voor over boter en varkens en over
dit alles hangt, om crisis-redenen, de schaduw van de leer van
Maltus : géén overproductie !
Volgens de Kamerverslagen (Februari 1934) handelden Minister
Sap, de Heeren De Vleeschhauwer en Adam over tabak ; Blavier
weerde zich tegen de amerikaansche appelen en de bananen « die
van de markt moesten geweerd worden », terwijl Maes tal van
produkten aan « een bijzonder onderzoek onderwierp : salaad, asperges, bloemkoolen en schorseneeren » (volgens « De Morgenpost ») .
Alleen, en denkelijk om de konijnen en onzen nationalen Fé Timmermans plezier te doen, werden de savooien onverlet gelaten ! Die
mogen zich nog verheugen in de vrijheid van te gaan en te vermenigvuldigen !
En die spreker eindigde aldus, altijd volgens « De Morgenpost »,
« met vertrouwen uit te spreken in het doorzicht en de wilskracht
van den Heer Minister van Landbouw ».
Nu weze verre van mij de bedoeling deze activiteit belachelijk te
maken ! Integendeel ; den Koning van Spanje heb ik altijd geëerd !
Maar ze toont ons duidelijk aan hoe machteloos de hooge vergadering staat tegenover de toestanden, omdat haar geen organisch
gebouwde instrumenten ten dienste staan.
De Kamers staan tegenover enkelingen en groepen die moeten
geholpen worden, in hunne economische bedrijvigheid, tegenover
weefsels, kolen, salade en schorseneeren en varkens die om hulp
roepen ! Tegenover bedrijven die moeten gesteund worden en noch
bedrijven, noch enkelingen bezitten het gevoel van hun solidariteit
en van hun dienstbaarheid aan het algemeen welzijn.

(Wordt vervolgd.)
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Richard Verstegen,
Een Polemist der Contra- Reformatie
(ongeveer 1550-1640).

door Prof. A. BOON

Op Donderdag 25 October 11. promoveerde Dr. E. Rombauts,
Secretaris bij het Nationaal Radio-Instituut, tot doctor in de Nederlandsche Letteren met een proefschrift over Richard Verstegen, door
de Koninklijke Vlaamsche Academie met goud bekroond. Reeds
vroeger had hij den graad van doctor in Wijsbegeerte en Letteren
verworven met een studie op het Leven en de Werken van Pater
Adrianus Poirters, eveneens door de Vlaamsche Academie bekroond
en uitgegeven. Sedertdien had hij herhaaldelijk gepubliceerd, inzonderheid over de 16e en 17e eeuw in Zuid-Nederland, in Studiën,
Vlaamsche Arbeid, De Gulden Passer, Bijdragen tot de Geschiedenis,
Verslagen en Mededeelingen van de K. Vl. Academie, Tijdschrift voor
Taal en Letteren van Tilburg, De Nieuwe Taalgids, enz. en zich daardoor een goedklinkenden naam verworven onder de kenners van
dat tijdperk.
Het was dan ook niet zonder eenige belangstelling dat zijn studie
verwacht werd over Richard Verstegen, een polemist van de. ContraReformatie. (1) Voor de meesten immers was Verstegen een der vele
onduidelijk-afgelijnde figuren uit den aanvang van onze zeventiendeeeuwsche Zuidnederlandsche literatuurgeschiedenis, waarvan Frederiks en Van den Branden alleen den naam en de titels van zijn
werken meedeelen, De studie van Dr. Rombauts geeft nu vorm en
gestalte aan het flauw afgeteekend beeld van den vinnigen polemist,
die ten slotte blijkt te zijn een veelzijdige en zeer merkwaardige
figuur in een veelbewogen tijd. Noch op historisch, noch op wetenschappelijk, noch op zuiver letterkundig gebied mag hij verder over
het hoofd gezien worden. Daarom heb ik het nuttig geacht hem, aan
de hand van Dr. Rombauts, aan de lezers van Streven voor te stellen.

(1) Uitgave van de K. Vl. Academie, Reeks VI, n r 54, 1933, Brussel, 360 blz..
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Van geboorte was Richard Verstegen een Engelschman, waarschijnlijk van adellijk geslacht, maar met Nederlandsch bloed in de
aderen. Hij studeerde te Oxford. Overtuigd en strijdend Katholiek,
kon hij er zijn einddiploma niet behalen, daar hij weigerde den
vereischten « oath of supremacy » af te leggen, waarbij de toen regeerende koningin Elizabeth als geestelijk opperhoofd van de Engelsche Kerk erkend werd. Hij week vervolgens uit naar het buitenland,
waar hij het leger der katholieke Engelsche ballingen gins vergrooten.
Eerst verbleef hij een drietal jaren te Parijs waar hij moeilijkheden
had wegens een poging tot publicatie van een pamflet tegen de
Engelsche koningin. Dat gaf aanleiding tot een diplomatische tusschenkomst, die hem bijna een lange gevangenisstraf op den hals
haalde.
Daarna bracht hij een paar jaren te Rome door, om zich eindelijk,
in 1587, definitief te Antwerpen te vestigen, twee jaar na de verovering van deze stad door den Hertog van Parma. Daar stond hij aan
het hoofd van een inlichtingsdienst en trad hij op als bemiddelaar
tusschen de verdrukte Katholieken in Engeland en de Engelsche
ballingen, wier leiders te Rome en te Madrid verbleven. Hij nam
zeer actief deel aan den strijd, dien deze ballingen, met Spanje's hulp,
tegen de protestantsche vorstin voerden en trad herhaaldelijk als
pamfletschrijver op den voorgrond. In dezen strijd koos hij de zijde
der Spaanschgezinde Katholieken, die, in tegenstelling met de meer
legitimistische Schotschgezinde partij, op medewerking van Spanje
hoopten om hun vaderland opnieuw te veroveren en voor den waren
godsdienst te winnen. Omstreeks 1600 was hij ook gemengd in den
bitteren twist onder geloofsgenooten rondom de benoeming van een
aartspriester voor Engeland.
Toen omstreeks 1603 de politieke strijd hopeloos bleek, keerde
Verstegen weer tot zijn eerste liefde en wijdde zich gansch aan
wetenschappelijk werk over de Engelsche Oudheden. De vrucht van
zijn opzoekingen en navorschingen was het voor zijn tijd zeer verdienstelijk en terecht geprezen werk : A Restitution of decayed Intelligence in Antiquities (1605) .
Van dat oogenblik af, meer bepaald in 1610, na zijn huwelijk met
een Antwerpsche jonkvrouw, interesseert hij zich uitsluitend voor
Nederlandsche toestanden en begint hij in het Nederlandsch te
schrijven. Van zijn hand verschijnen o. a. een wetenschappelijk
werkje over de t Nederlandsche Antiquiteyten », polemische traktaatjes over godsdienstige en politieke toestanden, gedichten, een drietal
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ontspanningswerkjes zonder veel belang, en zijn zeer gewaardeerde
Characteren (eerste uitgave 1619, tweede 1622) een genre dat hij
het eerst in onze letterkunde beoefent,
Te Antwerpen was hij bovendien een persoonlijkheid van belang :
hij was bevriend met Ortelius, Justus Lipsius, Kiliaan, den stadsecretaris Boghe of Bochius, den plaatsnijder Wiericx, Ericius Puteanus,
enz. Met Aubertus Miraeus e. a. behoorde hij tot den kring van de
godsdienstige ijveraars, die voor het opstellen zorgden van de Nieuwe
Tijdingen van den Antwerpschen courantier Abraham Verhoeven.
In deze Tijdingen publiceerde hij zelf een aantal zeer vinnige anticalvinistische pamfletjes, waaronder de verdienstelijke Cluchte van

eengin ghepred estineerd en Cappuyn (1619) .
Verstegen overleed te Antwerpen in 1640.
Het werk van Dr Rombauts is veel meer clan een bio-bibliographische studie over Verstegen. Telkens geeft het ons een helderen
kijk op den historischen achtergrond, op het zeer interessant kader
dat om Verstegen's leven en werken gespannen staat. In dat opzicht
is vooral verdienstelijk het gedeelte betreffende de onderlinge twisten
van de Engelsche ballingen en ook over den strijd tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten in de Noordelijke Nederlanden
en de onderhandelingen nopens de hernieuwing van het Twaalfjarig
bestand in 1621.
Al ligt Verstegen's beteekenis hoofdzakelijk op geschiedkundig
gebied, toch wil ik hier nog even nader ingaan op zijn letterkundige
werkzaamheid.
Als schrijver der Characteren is hij vooral schatplichtig aan Engelsche modellen, in de eerste plaats aan de te dien tijde hoog geroemde
Characters van Sir Thomas Overbury. Ondanks deze afhankelijkheid
kan aan deze karakterschetsen een zekere verdienste niet ontzegd
worden : ze zijn pittig, getuigen van een scherpe opmerkingsgave
en rake aanschouwelijkheid ; de taal is beeldend en expressief en
staat dicht bij de volkstaal.
Voor de Epigrammen geldt hetzelfde niet : de ware geestigheid
moet er dikwijls de plaats inruimen voor volksche luim en oppervlakkige grappigheid, soms zelfs voor nogal platte boert.
Toch heeft Verstegen recht op een meer dan bescheiden plaats in
onze literatuurgeschiedenis : naast zijn letterkundig werk, om zijn
persoonlijken kijk op het gebruik van « geschuimde » woorden. In
tegenstelling met de meeste Noordnederlandsche taalzuiveraars van
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zijn tijd, die ieder onduytsch-klinkend woord door een echt Nederlandsch — lees : specifiek Hollandsch — wilden vervangen, verdedigt hij het gebruik van het Brabantsch met zijn ontelbare bastaardwoorden, dat in de zestiende eeuw ontegensprekelijk op weg was om
tot een algemeen Nederlandsch uit te groeien. Die houding is des
te merkwaardiger, daar het gebeurde op een oogenblik dat het kultuurcentrum reeds aan 't verschuiven was naar het Noorden en
Bredero bijna gelijktijdig in zijn Spaenschen Brabander de Brabantsche bastaardtaal over den hekel haalde.
Een nog ruimer plaats echter verdient Verstegen in onze beschavingsgeschiedenis door zijn wetenschappelijken arbeid en de vooraanstaande rol, die hij gespeeld heeft in onze Contra-Reformatiebeweging.
Laat ik nog even aanstippen dat Dr Rombauts aan de hand van
onweerlegbare bewijzen, heeft uitgemaakt dat Verstegen, in weerwil
van wat totnogtoe algemeen werd aangenomen, te Antwerpen geen
persoonlijke geheime pers bezat ; dat hij bovendien in een uitgebreid
aanhangsel betoogt welke werken wel, en welke niet aan Verstegen
mogen toegeschreven worden. Dan hebben we een klein overzicht
gegeven van enkele belangrijke vraagstukken, die hier ten bate van
liefhebbers in nationale geschiedenis en letterkunde werden gesteld
en opgelost.
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Vrouwelijke Engelsche Romanliteratuur
in 1934
door Dr. Raph. KREEMERS

Deze bijdrage beoogt in het kort te wijzen op de beste romans die
gedurende de eerste 9 maanden van dit jaar in Engeland door vrouwen werden uitgegeven. In een volgende bijdrage hoop ik ook aan
de mannen recht te laten wedervaren.
Ook dit jaar is het weer opvallend hoe niet alleen de reeds befaamde haar veroverde plaats eer hebben aangedaan doch tevens
dat ettelijke flinke jonge krachten zich met haar oudere zusters beginnen te meten en een benijdenswaardigen bijval hebben genoten bij
het lezende engelsche publiek. We hebben ons nu reeds verschillende
jaren bijzonder bezig gehouden met de vrouw in de engelsche letteren
van vandaag. En onze ondervinding is op dit terrein wel van dien
aard dat we verschillende leelijke dingen die vooral door mannen
over haar werden neergeschreven niet anders dan glimlachend voorbij kunnen gaan. We hebben er elders reeds op gewezen hoe bv.
C. Mackenzie niet onder stoelen of banken steekt dat hij een broertje
dood heeft aan de schrijfsters van vandaag, « The development of
women », schreef hij o. a., « must hasten a collapse of the past ».
We zouden Mackenzie kunnen vragen of hij wel zoo heel zeker is
van die ineenstorting en vervolgens of het wel zoo'n verschrikkelijk
euvel is dat de vrouwen ten minste van haar tijd willen zijn en niet
zooals Mackenzie, Walpole e. a. zich willen blijven vermeien in een
lang vervlogen verleden. We zijn de eersten om toe te geven dat
« sommige » engelsche schrijfsters van vandaag een cynisme aan den
dag leggen dat beslist afkeuring verdient en ook dat « sommige »
andere wel « mannelijken arbeid » hebben verricht zonder daarom
nochtans « gentlemanlike » te handelen. Doch eene globale veroordeeling kunnen we beslist niet goedkeuren en we hebben persoonlijk
meer respect voor hetgeen door tientallen vrouwen van vandaag in
de engelsche letterkundige wereld wordt gepresteerd. De rijkheid en
de verscheidenheid van de vrouwelijke productie in het jaar 1934 in
Engeland is daar om onze overtuiging nog meer kracht bij te zetten.
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Sh. KAYE-SMITH schreef dit jaar haar eersten historischen en
tevens werkelijk katholieken roman : « Superstition Corner» (Cassell) .
Dit boek voert ons terug naar de tragische jaren, toen Engeland in
geestelijke gisting verkeerde, toen de oude Katholieke Kerk tot in
den wortel werd uitgeroeid en een pseudo-Katholicisme ervoor in de
plaats werd gesteld, toen de wellust van één man, die een koning
was, een werkelijk Katholiek rijk van de eenheid van het Christendom losscheurde en de wrevel van één vrouw, die een koningin was,
de kanalen van sacramenteele genaden verwoestte die Heiligen,
eeuwen geleden, gegraven hadden.
Lingard, Kard. Newman, Mgr. Rob. Hugh Benson, H. Belloc, e. a.
hebben reeds vele bladzijden vol valsche voorlichting over deze
periode verscheurd en de godsdienstige geschiedenis van Engeland
onder Henry en Edward, Mary en Elisabeth herschreven. Doch nu
bemoeit zich ook de romanschrijfster met deze aangelegenheid. En
we houden het ervoor dat ook dit argument voor ide historische
waarheid een flink gewicht brengt in de schaal waarin reeds de
wetenschappelijke werken van anderen waren neergelegd. Er is veel
in dezen roman dat aan vroeger werk herinnert. Het bekende Sussex
is weer de achtergrond ; de personen zijn weer dezelfde met hun
eigenaardig dialect doch hier als de verre voorvaderen van haar
karakters uit vorige romans ; hetzelfde House of Alard komt terug
met al het romantische van een vervlogen tijd en ten slotte wordt
weer dezelfde klacht geuit over het verwaarloozen van den landbouw
en den vernietigenden invloed der industrie. En toch is er een essentieel verschil tusschen dezen roman en de andere door Sh. KKaye
Smith geschreven. Haar vorig werk ademde een Anglikaanschen
geest en na haar bekeering was er weinig van het nieuw-gevonden
geloof te bespeuren in haar romans. Doch deze roman is Katholiek in
merg en been : Katholiek in zijn heldin en zijn helden, Katholiek in
zijn sympathie, zijn verhoudingen en betrachtingen, Katholiek door
den onuitwischbaren indruk dien hij in den geest en de herinnering
van den lezer achterlaat. Doch er is nog een tweede verschil. Het is
het verhaal van den tweestrijd tusschen de liefde van Cath. Alard
voor een man van wien ze om geloofsverschil niet houden mag en
de liefde tot God van Wien ze trots alles houden moet en wil.
Prachtig wordt in dit boek weergegeven hoe Catherine geleidelijk
van alles beroofd wordt en hoe ze ten slotte door God, die haar
beproefd heeft omdat Hij haar liefhad, tot een beter en eeuwig leven
wordt geroepen.
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Kate O'BRIEN, die met haren roman « Without my cloak » in
1931 den James Tait Black Memorial Book Prize veroverde en het
jaar daarop den Hawthorden Prize in de wacht sleepte gaf ons dit
jaar een vervolg op dat boek met « The Ante-Room » (Heinemann)
waarin zoowat dezelfde plaatsen en personen ter sprake komen.
Ofschoon aan het uitbeelden van de aan kanker stervende moeder
en het karakter van den Katholieken priester buitengewoon veel
zorg wordt besteed, blijft toch de dochter Agnes de ware heldin
van den roman. Ze is niet alleen de steunpilaar van de heele familie
doch ook de toeverlaat tot wie allen zich wenden om hulp en troost.
De dokter bemint haar doch ook de man van haar zuster is niet
onverschillig voor haar onweerstaanbare charme. En uit dezen samenloop van gelukkige en ongelukkige omstandigheden wordt een
zielsconflict geboren dat de ergste gevolgen na zich kon slepen, wijl
hier niet alleen familiebanden doch ook de Katholieke geloofsovertuiging in den weg staan van mogelijk geluk. De oplossing komt dan
ook slechts gewelddadig door den zelfmoord van den echtgenoot,
schoonbroeder en minnaar. Het is jammer dat de schrijfster hier en
daar kritische ontledingen inlascht die den gang van het verhaal
stremmen en ten onrechte de plaats innemen van de natuurlijke
karakteruitbeelding door de samenspraak. Een ongeloovige heeft ook
het bezwaar geopperd dat dit Katholieke midden niet voor iedereen
genietbaar is. Voor ons heeft dit echter geen bezwaar en, mits het
voorbehoud van hierboven, past het boek dan ook in de handen van
den Katholieken lezer die houdt van een mooi verhaal over geloofsgenooten.
Kathleen COYLE geeft aan vele schrijfsters van vandaag een lesje.
Zij verknoeit het effect van haar boeken niet omdat ze zich weet
vast te klampen aan haar onderwerp en den draad van haar verhaal
met vaste hand houdt. In haar « Family Skeleton » ( Nicholson
Watson) is alles ondergeschikt gemaakt aan het ééne verhaal dat het
boek volledig beheerscht. Er wordt hier veel gebruik gemaakt van
psycho-analyse, doch gelukkig niet op zijn D. H. Lawrence ; de
ontleding is noodig en is ook gemakkelijk te verorberen omdat duidelijk blijkt dat de schrijfster de wetenschappelijke kennis onzer dagen
enkel benutten wil tot het verrijken en belichten van het leven. De
muziek neemt in dit werk een zeer voorname plaats in en het offert
dus oogenschijnlijk wel aan den bijval die dit soort werken in den
laatsten tijd te beurt valt. Onder de knapste boeken op dit punt
vermelden we o. m. « The master's forge » (1933) van Agnes Blun-
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dell ; « Grave fairy tale » (1931) van Esther Meynell ; « The constant
Nymph » (1924) van Margaret Kennedy ; « Martin Schuler »
(1918 ) van Romer Wilson ; « Arnold Waterlow » (1924 ) van May
Sinclair ; « Panorama- with music » (1933) van Grace Thompson ;
« Succession » (1913) van Ethel Sidgwick, enz. Zooals men ziet
heben zeker de vrouwen zich op dit punt niet onbetuigd gelaten.
Toch staat het boek van K. Coyle in een klas op zich zelf en het
slaat beslist geen slecht figuur tusschen de reeds zoo talrijke andere.
Eiluned LEWIS is er niet alleen handig doch ook kunstig in geslaagd twee lastig te vereenigen dingen samen te brengen in haren
roman : « Dew on the grass » (Lovat Dickson) . De bijzondere aantrekkelijkheid van de natuur waar de Severn haren loop begint in
Wales en het onschuldige bestaan van ettelijke schoolgaande meisjes
bekeken door de oogen van een echte dichteres. Al de frischheid
van den jongen dauw licht over de levens van deze kinderen doch
vooral over dat van Lucy, die de bijzondere aandacht van de schrijfster op zich getrokken heeft, zoodat we meestal door haar een verklaring krijgen van de levens der andere, Deze Lucy is werkelijk een
aanwinst op het gebied der kinderpsychologie ; ze licht ons op zoo'n
echt kinderlijk oprechte manier in over al die onverklaarbare angsten
en machtige vreugden uit het kinderleven. Elk detail is symbolisch
voor Miss Lewis en bijgevolg hebben ook al de personen die symbolische waarde die óf over het hoofd gezien of vergeten wordt in
een wereld waar man en vrouw slechts middelen worden voor een
doel dat oneindig veel lager ligt dan hun eigen wezen. Dit boek is
werkelijk een wonder van telepathische herinnering al kan er op
gedrukt worden dat al de vreugde, onschuld, charme en opgewondenheid van dit jonge volkje evenzeer afhankelijk zijn van de essentieele
eigenschappen der jeugd als van den welgevulden geldbeugel der
ouders. Menschen wier leven verwrongen is door het prikkelend
machinale van dezen tijd zullen misschien last hebben om den vrede
en de vreugde van dit boek zoo maar zonder meer te aanvaarden.
Anderen zullen er een waarheid in herkennen even zeker als zijn
bekoorlijkheid, even kalm als zijn veiligheid, even spannend als de
avonturen die de geest genieten kan wanneer hij vrij is van de overheersching van het accidenteele.
Een uitzonderlijk mooi boek was ook de roman « Blind men crossing a bridge » van Susan MILES. (Constable) . Eigenaardig is het
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feit dat de schrijfster van den eenen kant geweldig ingenomen lijkt
met haar techniek en dus de karakters schijnt te verwaarloozen, en
van den anderen kant, ongewild natuurlijk, er zoo mee ingenomen
lijkt, dat zij ze haast niet kan laten ontsnappen uit het net van den
langzamen kadans van haar rhythmischen stijl die een mengsel is
van het oude en het nieuwe, dien sommigen misschien eentonig
zullen vinden doch die anderen een haast hypnotisch gevoel van
schoonheid en welbehagen geven zal. Het opzet van dit boek is
grootsch : het levensrelaas van drie geslachten op plattelandsche
gemeenten in Bretagne. Deze achtergrond van natuurlijke schoonheid
is zeer gevoelig waargenomen, scherp gezien en liefdevol beschreven.
Voor elke generatie zijn dezelfde tafereelen, de keerende jaargetijden
en de onveranderde veranderlijkheid der natuur een troost of een
spotternij : een troost voor de dapperen, een spotternij voor zwakken,
symbolen van geluk voor jonge minnaars, van droefheid voor de door
het ongeluk getroffenen. Schoonheid wordt ons in dit boek niet gespaard doch de schrijfster onthoudt ons ook niet al het leelijke dat de
liefde in den weg kan staan ; ze heeft een uitzonderlijk talent voor het
realistische en onbehaaglijke detail en slaagt uitstekend in de weergave van de vervolging waaraan oprechte en brave lieden blootstaan
vanwege domme en brutale menschen, en in het uitbeelden van zwakzinnigen. Zoowel het verhaal der eerste liefde van den dominee's
zoon : George, als de godsdienst-manie van den vader vormen onvergetelijke bladzijden in dit boek dat bijwijlen misschien een tikje
moeilijk is in zijn overdreven ernst doch dat een schitterende bijdrage
blijft in het werkelijk scheppende proza van dezen tijd.
Niet alleen de « muziek » ook de « clergyman » is een tegenwoordig uiterst gegeerd letterkundig onderwerp. In « Barnham Rectory »
(Collins) zet Doreen WALLACE een traditie voort die niet dagteekent van gisteren wijl we tot den « Vicar of Wakefield » opklimmen
kunnen. Ons beperkend tot de vrouwen, wijzen we enkel op de

volgende werken van de laatste jaren die zoowat hetzelfde onderwerp behandelen : « Shepherds in Sackcloth » (1930) van Sh. KayeSmith ; « Told by an Idiot » (1923) van Rose Macaulay ; « The
Rector of Wyck » (1925) en « A Cure of Souls » (1924) van May
Sinclair ; « The Gowk Storm » (1933) van N. Brysson Morrison ;
God's Stepchildren » (1924) van S. G. Millin en « No second
Spring » (1933) van Janet Beith.
Al lijdt Miss Wallace een beetje aan het euvel dat haar naamge-
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noot aankleefde, al schrijft ze te vlug en is de intrige van dezen
roman iet of wat overspannen, toch kunnen we hem nergens anders
dan onder de « first-rate » rangschikken. De belangstelling gaat hier
niet naar den enkeling doch wel naar een groep, ze is meer plaatselijk
dan algemeen en de tragedie vindt haren oorsprong in het klasbewustzijn. Deze rector is nog al socialistisch uitgevallen en zijn
dochter Audrey brengt uit Cambridge ook een heele dosis sociaal
voelen mee. Ze mist echter de heilige overtuiging van haar vader
en haar hervormingsgedachten hebben dan ook weinig practisch
resultaat. Jerry, de tuinier die haar liefheeft en de meid Emmie vullen
haar karakter aan. Deze drie vormen den hoofdschotel doch ook aan
de overigen wordt veel zorg besteed. De schrijfster kent haar milieu
op en top en geeft een werkelijk overtuigend beeld zoowel van het
rectorshuis als van het dorp en zijn bewoners wier nuchtere taal
in den vlotten dialoog flink tot haar recht komt.
Bij de K clergyman-literatuur » sluit ook aan de roman « The
curate's wife » (J. Cape) van Miss E. H. YOUNG (Mrs. E. H.
Daniell) . Deze schrijfster behaalde in 1922 reeds grooten bijval met
« William » en kreeg in 1930 den James Tait Black Memorial Prize
voor haren roman « Miss Mole ». Het onderhavige boek is werkelijk
een comedie van kleine dingen : het simpele verhaal van het dagelijksche leven van dominee Cecil Sproat, welke opgaat in ernstige
dingen en in hartstochtelijke aanhankelijkheid aan zijn vrouw Dahlia
die uitmunt door loslippigheid en begrijpend verdragen van haar
man. Het verhaal lijkt hier en daar wel een beetje op een « tractatus
de matrimonio » doch al de problemen worden eerlijk en geestig aangepakt en de nevenfiguren en vermakelijke zijlichten op het parochieleven doen het eigenaardig samenleven van deze twee wijd verschillende menschen des te beter uitkomen. Het is een vermakelijk, steeds
bbeiend boek waarin het « happy ending » evenzeer bevredigt als
het meesterlijk getemperd proza.
Marg. STEEN is een van de sympathiekste en knapste schrijfsters
uit de jongere school. Aanvankelijk onderwijzeres, wendde ze zich
vervolgens tot het tooneel, gaf danslessen en zette zich ten slotte
aan het schrijven van romans. Doch ook hier wou het aanvankelijk
niet vlotten want haar eerste boek « The gilded cage » vond geen
uitgever en ze zag zich gedwongen bediende te worden in een sandwich-bar. Ellen Terry en W. J. Locke trokken zich dan haar lot
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aan en nu kwamen achtereenvolgens verschillende romans van de
pers. « Unico rn » (1931) en « Stallion » (1933) hadden reeds een
tamelijk groot succes doch haar beste werk is de roman van dit jaar

« Matador » (Gollancz).
Nomen est omen : dit boek brengt ons naar Spanje waar we de
laatste levensjaren meemaken van den rentenierenden stierenvechter
Don Jose Diàz Marquez. Roy Campbell en Ern. Hemingway, de eene
in « Taurine Provence » (1932) , de andere in « Death in the afternoon » (1932 ), hadden reeds hun sporen verdiend in het beschrijven
van « the ungentle sport », doch van de stierengevechten die we niet
hebben gezien zijn deze van Miss Steen wel de spannendste, te meer
wijl ze plaats grijpen in het romantische Granada dat nog steeds
gehuld blijft in de « rosy clouds of past glory » zooals we het hadden
leeren kennen in « Spanish Summer » van G. C. Stewart. Naast den
ouden vechtersbaas staan 'n heele groep nevenfiguren onder welke
dan weer de zoon uitmunt door de mooie karakterteekening. Deze is
trouwens een van de groote hoedanigheden van 't boek terwijl ook
de goed-uitgewerkte tegenstelling tusschen stoffelijke en geestelijke
krachten uitgedrukt door de verschillende spelers van dit drama een
speciale vermelding verdient. Het milieu, dat anderen aanzetten zou
tot droomerig proza, treedt ook handelend op en levert de verklaring
voor velerlei gebeuren. In één woord een krachtig en kranig stukje
werk dat ver uitgaat boven veel zgn. « competente » arbeid van
vandaag.
Naast M. Steen moeten hier nog 5 andere jongere schrijfsters
worden vermeld die door niemand minder dan Hugh Walpole genoemd worden « the best half-dozen younger women novelists now
writing in England». Deze zijn : de Katholieke Miss M. J. FARRELL,
dan Barb. GOOLDEN, Phyllis BENTLEY, Theodora BENSON, en
Joanna C'ANNAN. Van twee dezer laatsten kregen we dit jaar een
merkwaardigen roman. Phyllis BENTLEY had reeds in « Inheritance » (1932) het industrieleven in Yorkshire beschreven. In haren
roman van dit jaar « A modern Tragedy » (Gollancz) keert ze tot
ditzelfde midden terug. West Riding wordt hier wel in een specifiek
naoorlogsche atmosfeer geplaatst doch het merkteeken der rampspoedige jaren is er nog diep ingeprent. Al deze menschen kenmerken
zich door een stugge halsstarrigheid zoowel in het goede als in
't kwade. Tegen den verschrikkelijken achtergrond van een ten doode
opgeschreven wolnijverheid leven en beminnen de Taskers, Gros-
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lands e. a., doen zaken, plegen bedrog en zelfmoord of gaan naar
de gevangenis, doch ze verbeuren nooit ons respect of onze belangstelling die nog blijft wanneer we de laatste bladzijde van dit mooie
boek gelezen hebben.
Van verschillende jonge schrijfsters kan worden gezegd dat ze
opnieuw een wereld ontdekken die reeds anderen ons hadden leeren
kennen, m. a, w. dat ze geen nieuwe wereld weten te scheppen. Dit
kan echter niet worden gezegd van de zes bovengenoemde, vooral
niet van Barbara GOOLDEN. Als we daar dan nog Miss
LEHMANN en Miss Elis. BOWEN bijvoegen hebben we een
achttal jongeren die de toekomst voor het vrouwelijk element in de
engelsche literatuur verzekeren. Maar Gooiden verschilt van de
andere door haar koele en ironische objectiviteit. Ze is een eerste
klas waarneemster van hedendaagsche zeden, doch nooit hard en
ook niet realistisch volgens het recept van de Bennett-Galsworthy
school. En als ze theories heeft worden haar personen geen spreekbuizen doch ze leven een bestaan onafhankelijk daarvan. Haar
grootste en schoonste gaaf, en die ze in een hoogere mate bezit dan
de andere, Miss Bowen uitgezonderd, is haar natuurlijke en onthullende dialoog. Het is daarom jammer dat de personen die ze ten
tooneele voert soms deze schitterende ontplooiing van talent niet
waard zijn. Haar onderwerpen zijn soms te triviaal. En als we opmerken dat ze van af 1931 geregeld twee romans per jaar levert
vragen we ons af of het « non multa sed multum » voor haar niet
beter zou wezen. Op haar roman van het vorig jaar « Eros » viel
heel wat af te dingen, op dien van dit jaar « Slings and Arrows »
(Macmillan) heel wat minder. De als zenuwlijder uit den oorlog
teruggekeerde Aubrey vindt in Bridget wel een teedere doch niet
een liefhebbende echtgenoote en de andere, de vrouw van een
kolonel, trekt hem wel aan doch kan hem niet redden van zich zelf.
Het verwachte kind brengt echter verzoening. Het einde van den
roman is knap aangebracht, al is het minder bevredigend, doch heel
het verhaal geeft blijk van een diep psychologisch doorzicht dat
echter meer blijkt uit humoristische en vermakelijke bijzonderheden
dan uit theoretische uiteenzettingen en uitgerafelde ontleding. Al is
dit niet het beste boek van de schrijfster, het legt toch nogmaals
getuigenis af van een oorspronkelijk en, in bijzonderheden althans,
steeds beter tot uiting komend talent.
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Indien het beschrijven van de gruwelen van den laatsten oorlog op
het slagveld, uit den aard der zaak speciaal mannenzwerk is, mag
toch worden gezegd dat de engelsche schrijfsters zich de droevige gevolgen van den oorlog als bijzonder werkterrein hebben uitgekozen.
Anne MEREDITH volgt met haar eersteling « The Coward » (Gollancz) de sporen van ettelijke voorgangsters.
We noemen onder de meest belangrijke van dit soort boeken
« Occupied Territory » (1932) van Elis Ritchie ; « Merrily I go to
Hell » (1932) van Mary Cameron ; « The Rowforest Plot » (1927)
van Anth. Pryde (Agnes R. Weekes) ; « The hounds of Spring »
(1926) van Sylvia Pankhurst ; « The return of the solidier » (1918)
van Rebecca West ; « Farewell to youth » (1928) van Storm Jameson
en « A richer dust » (1931) van dezelfde schrijfster ; « Not so quiet »
(1931) van Helen Zennah Smith ; « Testament of Youth » (1933 van
Vera Britain ; « The lost generation » (1932) van Ruth Holland, enz.
Miss MEREDITH behandelt het eigenaardig geval van een man
die door den oorlog geschokt werd in zijn zenuwgestel en dan tot
overmaat van ramp nog werkloos wordt. Ongewild, haast toevallig,
groeit er een moordenaar uit hem. Dieper en dieper gaat de schrijfster
in op de geheimzinnige diepten der menschelijke motieven en bereikt
ten slotte een bevredigend einde. De gewetenswroeging en het
vluchten van zich zelf om een bezwaard geweten zijn in dit werk
op een werkelijk meesterlijke manier weergegeven en, waar het pas
geeft, wordt ook naar het verleden teruggegrepen zonder dat de vaart
van het verhaal er eenigszins door gestremd wordt. En zonder in
sentimentaliteit te vervallen weet ze onze sympathie en belangstelling
tot het einde gaande te houden. Voor een eersteling is dit een
schitterende belofte.
Een algemeen verschijnsel in de naoorlogsche letterkunde van alle
landen is de voorkeur voor de zgn. « chronicle story ». We zouden
hier bv. kunnen wijzen op de voorbeelden van R. Rolland, L. Cou-

perus, L. Reymont, S. Lagerlof, M. A. Nexo, S. Undset e, a. In
Engeland hebben we A. Bennett, J. Galsworthy, J. D. Beresford,
C. Mackenzie, H. Walpole, enz. En onder de vrouwen : Dor.
Richardson, G. B. Stern, Storm Jameson, H. H. Richardson, enz.
Bij deze komt zich nu Doris LESLIE rangschikken die in « Full
Flavour » (The Bodley Head) den eersten mijlpaal zet van een verhaal dat ons lijkt in de sporen te willen treden van « Judith Paris » of
de trilogie van de Canadeesche Mazo de la Roche. De achtergrond
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van haar verhaal wijst op de tegenstelling tusschen de maatschappelijke en politieke toestanden in den tijd van Victoria en de eerste
25 jaar onzer eeuw. Het midden is nog al laag bij den grond wijl het
over niets gaat dan de ontwikkeling van een tabakswinkel, uit den
victoriaanschen tijd, tot een moderne zaak waar zoowel goedkoope
sigaretten te vinden zijn als ronkende reclame. De heldin van den roman zet op eigen hand deze zaak voort na den dood van haar vader
en weet er een eerste klas « business » van te maken doch ze gaat er
zoo in op dat ze er eerst en vooral haar man en vervolgens haar dochter door kwijt geraakt. Evenals zooveel andere van dit soort kronieken
eindigt dit verhaal nog al willekeurig want het wordt zelfs niet tot
den dood van de heldin doorgedreven. Klaarblijkelijk wordt de deur
opengelaten voor een vervolg, al hebben we al het respectabel aantal
van 500 bl. te verorberen gekregen. Het eerste deel van een familiesage is gemeenlijk de lastigste te omzeilen klip. Miss Leslie is er op
een aantrekkelijke manier in geslaagd onze belangstelling niet alleen
vast te houden tot het einde van dezen roman doch ze doet ons
verlangen naar het vervolg erop. We hopen echter dat de atmos
leer dan meer uit het verhaal zelf groeien zal en er niet zoo bewust
boven op worden gelegd als hier soms gebeurt.
We zullen Francis Iles niet nazeggen : « Miss Cambridge stands
above most contemporary women-novelists » omdat deze woorden te
veralgemeenend zijn. Wel kunnen we toegeven dat Elis CAMBRIDGE op één punt de anderen overtreft : het « universeele »
komt in haar werk beter tot uiting. Dat zagen we bv. het vorig jaar
in haren roman « Hostages to Fortune » waarin het beschreven huwelijksleven zoo wat op elk huwelijk toepasselijk is. In haar roman
van dit jaar : « The Sycamore Tree » (Jon. Cape) verandert ze echter
heelemaal van koers en schrijft een werk dat haast zoo individueel
is als we het ons indenken kunnen. Althans wat Howell Come
betreft wiens leven van af zijn prilste jeugd tot aan zijn mislukt huwelijk op middelbaren leeftijd wordt uitgewerkt. Anders is het gesteld
met zijn vrouw Christabel die een « touch of all women » over zich
heeft en vooral met den zoon, die misschien niet zelfbespiegelend
genoeg is doch voor het overige een van de karakters die met de
meeste overtuiging geteekend is en meer typeerend voor den « average » boy dan Howell voor den « average » man. Met haar uitbeelding van de jeugd en de kinderjaren verovert Miss Cambridge
een goede plaats naast ettelijke andere schrijfsters die zich speciaal
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op het « child life » hebben toegelegd. We wijzen ter vergelijking
o. a. op de volgende vrouwelijke boeken : « The cricket » (1919) van
May Cooke ; « Jan and her Job » (1917) van Mrs. Harker ; « The
Mulberry Bush » (1925) van Sylvia Lynd ; « Something childish »
(1924) van Kath. Mansfield ; « Humbug » (1921) van E. M. Delafield ; « Children's Summer » (1932) van Sh. Kaye-Smith ; « Thar
Lassa » (1931) en « The Bud of spring » (1932) , beide van Mary
Fr. Mc Hugh ; « Martha » (1923) van Ethel Mannin en het hierboven besproken boek van E. Lewis.
Voor hen die meer van de optimistische noot houden en niet al
te diep wenschen in te gaan op de kinderpsychologie zouden we hier
nog den roman van dit jaar « The man in the stone house » (John
Miles) van Rosamund E. NESBIT BLAND kunnen bijvoegen. De
Monday uit dit verhaal is echter een meisje dat we meer in de
romans dan in het werkelijk leven tegenkomen en ze praat wel wat
erg geleerd voor een ding van 13 jaar.
Een interessant boek in dit verband is ook « Rumour in Heaven »
(Methuen) van Beatrix LEHMANN : een « unheimlich » verhaal
over de kinderen van een ballet-danser die zinneloos wordt en sterft
en zijn kroost overlaat aan de zorgen van een verstrooiden literairen
pleegvader in een bouwvallig huis omgeven door een verwaarloosden
tuin. Op een frissche en oorspronkelijke manier weet de schr, ons
het tooverachtige van het milieu ahw. te doen « aanvoelen » : de
kinderen, het woud, de dieren, de planten, alles is levend en betoon
verend weergegeven en boeit ons van het begin tot het einde.
En ten slotte zij de roman « Scent of Magnolia » (Harrap) vermeld
van Mrs. Haden GUEST die een diepgaande studie is van een
uiterst gevoeligen, uit een anglo-argentijnsch huwelijk geboren jongen. Zoowel ide scenes in engelsche scholen als het wufte leven in
Buenos Ayres zijn met veel zorg behandeld en getuigen van een
eerstehands kennis. Voor onze lezers is het wellicht interessant om
te vernemen dat deze schr. de vrouw is van dokter Haden Guest
en dat ze onder den oorlog achter den IJzer verbleef en het bestuur
had over een van de talrijke « Infant Welfare Centres » door de
Engelschen opgericht.
We hebben ons in deze bijdrage opzettelijk beperkt tot schrijfsters
in Engeland. Toch willen we hier even wijzen op een paar mooie
boeken buiten die grenzen, nl. op « A warning to Wantons » (Heine
mann) van de australische schrijfster Mary MITCHELL en « The
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world is yours » (G. Allen Unwin) van haar landgenoote G. B.
LANCASTER. Vervolgens op twee amerikaansche auteurs : Pearl
S. BUCK die ons « The Mother » (Methuen) gaf en Anne PARISH
die den roman « Sea Level » (Hamish Hamilton) schonk.
Na de katholieke en de jongere engelsche schrijfsters, om te besluiten, iets over de « grootere namen » van het oogenblik
in Engeland.
Storm JAMESON (Mrs. Guy Chapman) begint met haar 9den
roman : « Company Parade » (Cassell) een nieuwe reeks. We willen
niet zeggen « trilogie » omdat we niet weten wat ons de toekomst
op dit gebied nog voorbehoudt. In haar eerste groep, bestaande uit
« The lovely ship » (1927) , « The voyage home » (1930) en « A
richer dust » (1931) heeft ze wel zooveel bewijzen gegeven van haar
kunnen dat we een nieuwe serie met belangstelling te gemoet zien.
Te meer wijl 't eerste deel ervan, dat we dit jaar kregen, groote verwachtingen voldoende rechtvaardigt. Het zal dus de tweede maal
zijn dat we het moderne gebeuren weerspiegeld zullen zien in de
oogen van een vrouw. De eerste die zich voor die taak spande was
Dor. Richardson. En is de taak nu harder, Miss Jameson, die de
voor-oorlogsche periode, den oorlog en onzen tijd ten volle heeft
meegeleefd is de aangewezen persoon ervoor. Alleen wenschen we
I ::ar een betere erkenning van haar talent dan Miss Richardson is
,z.Jcurt gevallen, wier werk heusch beter verdiende en door de
komende geslachten wellicht naar zijn juiste waarde zal worden
geschat. Miss Jameson is een geboren romanschrijfster doch tevens
een geboren propagandiste. In al haar werk, na de bovenvermelde
trilogie, komt zelfs de propaganda al te veel op het voorplan. Hier
is dat wel niet het geval doch onzes inziens neemt ze het leven
veel te ernstig op en er is toch ook nog wel rechtvaardigheid in onze
samenleving dan dat we ons voortdurend zouden moeten ergeren
over het gebrek eraan in onzen tijd. Hervey Russell, een afstammelinge van scheepsbouwers uit Yokshire, weerkaatst in haar bestaan,
heel ons verward bestaan en brengt ons tevens in aanraking met
een massa karakters waar we later denkelijk wel in bijzonderheden
kennis mee zullen maken. Ze is een Bronte figuur uit onzen tijd,
onhandig en onmeedoogend, zelfbewust en teeder, gevoelig en
boersch, vrijgevig en jaloersch, schrander en Don Quichotte-achtig,
lachend als een schooljongen en vechtend als een tijger voor haar
kroost. Het is een boek dat sprankelt van leven, gedegen en bereden
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neerd is doch ons tevens een gevoel van onbehaaglijkheid laat na
het lezen.
Een engelsche criticus heeft eens geschreven : « To recommend a
novel by Miss Macaulay is very nearly an impertinence ; not to
recommend one would be altogether a stupidity ». Om hier den
gulden middenweg te bewandelen is niet gemakkelijk. Toch moet
worden gezegd dat « Going abroad » (Collins) van Rose MACAULAY uitstekend beantwoordt aan de verwachtingen die de
schrijfster zelf ervan gehad heeft (het is nl. een vacantie-boek) en
die de lezers ervan hebben kunnen. Het is werkelijk zooals ze zelf
zegt een roman « of unredeemed levity », die veel gelijkenis vertoont
met sommige thema's van Firbank. Het verhaal speelt bij de Basken,
doch in plaats van zooals in andere romans dingen uit verleden tijd
in het ootje te nemen, neemt ze een loopje met twee hypermoderne
zaken : Beauty Parlours en het K Oxford Group Movement », of de
zgn. Buchmanites. Er is hier gelegenheid te over om te schaterlachen, zoowel met de oude lui als met de jonge, met de erg veel
fransch-sprekende Madame Josef en het proselytisme van de Oxfordjeugd. Doch Miss Macauly zegt de waarheid al lachende en weet
soms met een enkel woord een persoon op een onvergetelijke manier
te typeeren. Herhaaldelijk laten we ons ontvallen : K dat is raak ! »,
een uitroep die zelfs de slachtoffers van al deze geestigheden met
moeite zullen onderdrukken.
In den roman « Breakfast in bed » (Heinemann) van Sylvia
THOMPSON zien we den invloed van de bioscoop op den modernen roman. De cinema-techniek die hier wordt aangewend past uitstekend bij het onderwerp : de gelijktijdige uitbeelding van het dagelijksch leven van de Nicholason familie, haar knechten en meiden
en al de menschen waar ze toevallig mee in contact komt. Deze
manier van schrijven biedt voordeelen doch ze heeft ook haar nadeel.
Dit merken we bv. als de schrijfster nog al ver van het onderwerp
afdwaalt en van de gelegenheid gebruik maakt om te grijnslachen
met het Britsche Rijk en de Openbare School. Al de personen die
optreden zijn levensgetrouw weergegeven, zoowel de K mistress » in
de goede als die in de slechte beteekenis van het woord, de arme
vrouw die werk komt vragen, de meiden, de man die zijn fierheid
over een redevoering in het Parlement niet onderdrukken kan, enz.
enz. We denken dat een volgende poging om deze techniek aan te
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wenden nog betere resultaten hebben zal. Deze « coup d'essai » was
reeds bijna een « coup de maître ».
Ethel MANNIN (Mrs. Porteous) heeft, ofschoon in 1900 geboren,
reeds zoo'n geweldig aantal werken op haar actief dat we haar niet
meer onder de « authors of patient merit » rekenen kunnen. Bij haar
vallen vooral op de onverschrokken uitdrukking harer gedachten, de
rechtstreeksche aanvalsmethode, het overtuigend realisme waarmee
ze, zonder zich om technische vraagstukken te bekommeren, de diepere gewaarwordingen van normale en abnormale typen weet uit te
beelden. Haar diep psychologisch doorzicht blijkt nogmaals uit een
roman van dit jaar « Cactus » (Jarrolds) die het levensrelaas geeft
van een meisje dat in den oorlog opgroeide en waarin ze den invloed
beschrijft die deze troebele tijden uitoefenden op haar verder leven.
De problemen die Elspeth ontmoet en haar kijk op de zaken zijn die
van vele vrouwen uit haar generatie en daarom is dit boek bijzonder
belangrijk voor de naoorlogsche mentaliteit in Engeland. Als avonturen-verhaal kan nog worden aanbevolen een andere roman van dit
jaar van dezelfde schrijfster : « Men are unwise » (Jarrolds) , denkelijk geïnspireerd door het tragisch overlijden van onzen Koning, en
waarin de liefhebbers van alpinisme een kolfje zullen vinden naar hun
hand. De beschrijvingen van de berglandschappen en bergbeklimmingen zijn zeer goed geslaagd en het verhaal verloopt uiterst snel
naar een dramatische en onafwendbare catastrophe.
Er zouden buiten deze twee dozijn nog verschillende schrijfsters
hier 'n plaatsje moeten krijgen om werk dat boven het « gewone »
uitreikt. We meenen echter met bovenstaande voldoende te hebben

bewezen dat het aandeel der vrouw in de engelsche letteren van
vandaag van dien aard is dat er wel eens heel bijzonder de aandacht
op mag worden gevestigd.
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Praatje over Beursaangelegenheden
door Prof. J. NOLF,
Lid van de Antwerpsche Effectenbeurs

Wij kunnen nogmaals vaststellen dat de algemeene situatie van
de beurs verre van bevredigend is, wanneer wij de door de Nationale
Bank van België op 10 October 1934 gepubliceerde indexcijfers van
de te Brussel genoteerde effecten, vergelijken met die van een jaar
te voren. Bij een index van 100 in januari 1928 vinden we de
aandeelen per 1 October 1934 gedaald tot op 29 tegen 35 per
2 October 1933. Het indexcijfer der obligaties van Staat en Publiek
rechtelijke lichamen en van de waarden met een vast inkomen was
daarentegen gedurende dezelfde periode gestegen van 110 tot 119.
Dit verschijnsel, dat ook in meer of mindere mate over de Belgische
grenzen waar te nemen is, levert ons het bewijs van een meer beredeneerde geldbelegging door het publiek, dat thans de voorkeur geeft
aan officieel gewaarborgde obligatieleeningen en zich heeft afgewend
van de vroegere beleggingen met speculatief karakter. De financieele
politiek van vele maatschappijen en de naoorlogsche invoering van
het meervoudig stemrecht voor sommige categoriën van aandeelen,
naar voorgewend werd met de bedoeling vreemde invloeden of inmenging te weren, hebben in werkelijkheid de totale verwaarloozing
van den aandeelhouder veroorzaakt en de belangstelling van het
publiek voor de aandeelenmarkt is dan ook tot op een minimum geslonken. De ervaring heeft ons geleerd, dat deze aanpassing zich
ten koste van ontzaglijke verliezen en van den definitieven ondergang
van velen heeft voltrokken.
Wanneer we de zaken echter van nabij beschouwen, moeten we
toegeven, dat de naoorlogsche psychose en de economische misstanden enorm ertoe hebben bijgedragen het onkundige en lichtgeloovige publiek tot onbezonnen geldplaatsing en speculatie te
bewegen.
De oorlog is oorzaak geweest van ingrijpende veranderingen in
het financieele leven van vele staten, waarvan enkele zich ongemeen
verrijkt hebben ten koste van andere die den ondergang nabij zijn
geweest. De onbeperkte verruiming van het crediet heeft hier een
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groote rol gespeeld, vooral in de Vereenigde Staten van Amerika,
het land dat den wereldoorlog voor een groot deel gefinancieerd heeft.
Het productievermogen van landbouw en industrie werd overmatig
opgedreven en moest na den oorlog in stand gehouden worden.
De beurs is er op vooruit geloopen en heeft vrome wenschen voor
werkelijkheid genomen. `De gansche wereld heeft a la hausse gespeculeerd op Amerikaansche aandeelen totdat, in October 1929, de
ontzettende slump het « in de liefhebberij zijn », zooals men dat te
Amsterdam noemt, in eene paniekstemming heeft veranderd en de
speculanten tot bezinning heeft gebracht. Europa heeft Amerika op
den voet gevolgd, belegging tegen gematigden rentevoet was uit
den booze, kapitaal moest kapitaal afwerpen.
Het is natuurlijk niet mogelijk, , in het bestek van dit artikel af te
dalen in bijzonderheden omtrent de wereldgebeurtenissen van de
laatste jaren en er de gevolgen op beursgebied van weer te geven.
We willen nochtans het geheugen van onze lezers even opfrisschen
en hun een bondig overzicht geven van de omstandigheden die sinds

1914 het geldbeleggend publiek voor het probleem geplaatst hebben
van den gedurigen strijd om behoud van het bezit.
De ineenstorting van het Russische Rijk na den vrede van BrestLitowsk, de Kerensky-revolutie, de Bolsjewistische dictatuur en de
niet-erkenning van de Russische Staatsschuld die inzonderheid tal
van Belgische en Fransche spaarders totaal heeft geruïneerd ; de
verdeeling, na het verdrag van Versailles, van de overwonnen staten
en daaruit voortvloeiend, de bijna waardeloos geworden Duitsche,
Oostenrijk-Hongaarsche, Bulgaarsche en Turksche fondsen ; de gevoelige depreciatie van obligaties en aandeelen van de in deze landen
gevestigde ondernemingen en de moeilijkheden met ,het gesequestreerde bezit ; de inflatietijd en het daarop volgende gedeeltelijke
of algeheele bankroet van meerdere staten ; de enorme schuldenlast
van de oorlogvoerenden en de nasleep van de verwoestingen en vernielingen van vier lange jaren ; de herstelbetalingen die het internationaal betalingsverkeer voor langen tijd in de war hebben gestuurd ;
dat alles staat ons nog duidelijk voor den geest
Inmiddels heeft het publiek, door angst en wanhoop aangegrepen,
getracht zijn bezit te redden door het, naar de omstandigheden, op
eene afwisselende manier te beleggen of rentegevend te maken, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de onzinnigste — bewuste of onbewuste — speculatie die de wereld ooit gekend heeft.
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Onbevoegdheid en verblindheid bij het publiek, oneerlijke en
misleidende reclame van sommige emittenten, overdreven credietverleening en misstanden in de financieringswijze van kapitaalvennootschappen hebben deze speculatie op de spits gedreven : « the
limit is the sky » was de Amerikaansche leuze. De wereld leefde in
eene waanzinnige kermisatmosfeer en men vergat te werken,
De reactie kon daarbij niet uitblijven. De eene krach volgde op de
andere, ontzaglijke verliezen werden hierdoor geleden en het vertrouwen in den grond geschokt. In België hadden we. de beurscatastrophe na den dood van Loewenstein, in Engeland de krach
Hatry, in Frankrijk de Oustr:c affaire en de financieele schandalen
genre Hanau, in Duitschland de krachs van de Nordwolle en de
Danatbank, in Zweden de krach Kreuger die de gansche wereld in
beroering heeft gebracht, in Amerika de krach Insull. De lijst zou
te lang worden moesten we daarbij nog al de Duitsche, Oostenrijksche, Deensche en Amerikaansche bankmoeilijkheden en moratoria vermelden.
Voegt daar nog bij al de economische en politieke gebeurtenissen
van de laatste jaren en het zal den lezer duidelijk worden waarom de
beurs in discrediet is gebracht en in verval is gekomen en iedereen,
zoowel effectenmakelaar als cliënt, het slachtoffer is geworden van
deze wereldmalaise.
Eene greep in den hoop : Duitsche Stillhalteverordnung in 1931 —
transf ertmoratoria in verschillende landen — overdreven emissie van
dollarleeningen door buitenlandsche staten tegen woekerrente — opschorting van betaling door Mexico, Chili, Peru, enz., — aflossing
en uitloting van Roemeensche, Turksche, Grieksche, Bulgaarsche en
vele andere leeningen worden uitgesteld, verminderd of opgeschort
— opheffing van den gouden standaard in Engeland, Amerika en
negeering van de goudclausule -- abnormale uitbreiding van den
verkoop op crediet die per slot van rekening het toekomstige economische leven verlamt -- overproductie van rubber, suiker, petroleum,
koper, koffie, graangewassen en andere grondstoffen — internationale politieke verwikkelingen-contingenteeringen en wisselrestricties die den handel belemmeren, den ondernemingen verliezen berokkenen en de betaling van buitenlandsche coupons en lossingen bemoeilijkt, -- verhooging van de reeds bestaande en invoering van
nieuwe couponbelasting in tal van landen, tot zelfs in Nederland,
waar sedert Februari 1934 eene couponbelasting van 2 °%o geheven
wordt. Belgische bezitters van effecten die gewoon waren
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hunne coupons zonder eenige afhouding in Nederland te verzilveren,
weten wat dit te beteekenen heeft. Van de grenslanden is er nog
slechts Luxemburg dat tot heden toe geene couponbelasting kent.
En, ten slotte : reduceering van de rente van vele buitenlandsche
leeningen die den obligatiehouders in meer of mindere mate is opgedrongen geworden en nieuwe devalvatie van sommige munten : Tsjechoslowakyë 16,66 % in Februari 1934 -- Mei 1934 in Oostenrijk :
100 goudschilling worden gelijkgesteld met 128 papierschilling en in
Hongarije 25 % waardevermindering om de vrije Pengo op de pariteit
van de geblokkeerde Pengo te brengen.
Al deze ongunstige factoren, te zamen met de nog steeds voortdurende economische en politieke onzekerheid hebben het zakenleven
doen afnemen en de staatsfinanciën op losse schroeven gezet. De
weerslag op de effectenbeurzen is dan ook ongemeen erg geweest.
Het investeerend publiek heeft zich hoe langer hoe meer afzijdig gehouden en de transacties, zoowel als de koersen, zijn tot op een
minimum gedaald. Volgens de laatste statistieken van de New-York
Stock Exchange was de gemiddelde waarde van de daar ter beurze
genoteerde aandeelen op 1 Augustus 1.1, : $ 23,76 per aandeel, tegen
$ 26,60 op 1 Juli 1.1. (1)
In het leeningscontract van tal van buitenlandsche obligaties was
de wisselkeuze gestipuleerd, die den houder het recht toekende, de
betaling van coupons of uitgelote stukken, naar goeddunken te verlangen in eene van de op het effect vermelde vreemde valuta's.
De K goudclausule ».
Laat ons een noodlottige contractbreuk van naderbij onderzoeken.
(1) Met het oog op het speciale karakter van de Antwerpsche Effectenbeurs, die
voor den oorlog hoofdzakelijk op den handel georienteerd was, is het van belang
te doen opmerken dat de trage maar gestadige koersafbrokkeling van de buitenlandsche fondsenafdeeling voor een groot percentage oorzaak is geweest van het
verkwijnen van den beurshandel. Antwerpen was toentertijd eene van de voornaamste markten voor het verhandelen van Russen, Roemenen, Dominicanen, Japansche
Sporen 5 % en Argentijnsche Cedulas. Deze laatste waren zelfs op termijn genoteerd en werden af en toe in groote posten uit de markt genomen voor rekening
van gekende handelsfirma's die deze Cedula's tot dekking van hunne aankoopen in
Argentinië aanwendden. Buitendien was er eene niet onbelangrijke markt in Oostenrijk-Hongaarsche, Portugeesche, Turksche, Mexikaansche, Chileensche en Chineesche
fondsen, alsmede van aandeelen en obligaties van Belgische in het buitenland gevestigde ondernemingen.
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In sommige leeningsvoorwaarden werd, in den laatsten tijd vooral,
eene goudclausule opgenomen, die eene verhouding vaststelde tusschen de valuta in dewelke de stukken luiden en een bepaald gewicht
fijn goud.
Het negeeren van die goudclausule op groote schaal heeft het
vertrouwen van het investeerend publiek in deze fondsen beschaamd.
De ernstigste contractbreuk die ten aanzien van de goudclausule
werd gepleegd, is de in Mei 1933 door President Roosevelt gedane
bepaling « dat buitenlandsche houders van Amerikaansche staatsfondsen op denzelfden voet zullen worden behandeld als Amerikaansche houders en de betaling van coupons dus niet in goud zal geschieden ».
Vertegenwoordigers van de « Association Nationale des porteurs
francais de valeurs mobiliaires », «Association Beige pour la défense
des détenteurs de fonds publics », « Association Suisse des Banquiers » en « Vereeniging voor den Effectenhandel » (Commissie
voor de goudclausule) zijn, op 30 juni, te Bazel bijeengekomen en
hebben besloten tot de vorming van het « Comité International contre
la répudiation de la clause or » of « Internationaal Comité tegen de
verwerping van de goudclausule ». Blijkens eene verklaring van dit
Comité, valt het diep te betreuren dat regeeringen, gemeenten en
vennootschappen zich verschuilen achter alle mogelijke behendigheden en onhoudbare argumenten om de aangegane verplichtingen
niet te moeten naleven. Na nauwkeurig onderzoek heeft het Comité
besloten de rechten der effectenhouders door gerechterlijke beslissingen te doen eerbiedigen.
Hier te lande is er slechts de Stad Antwerpen die hare 5 7 dollarleening 1928 in gedeprecieerde dollars betaalt. De houders van Belgische dollarleeningen 6 7-6,50 %-7 %-1955 en 7 % 1956 Stabilisatieleening hebben, van 1 tot 4 Mei 1933, gelegenheid gehad hunne
stukken te laten afstempelen. Coupons van afgestempelde stukken
worden bij de Nationale Bank verzilverd op de goudbasis van 35,60 fr.
per $. Die van niet-afgestempelde stukken worden te New-York
betaald tegen Amerikaansch wettig betaalmiddel.
In Holland is het de stad Rotterdam die weigert hare 6 7 dollarleening 1964 op goudbasis te betalen. De machtige Royal Dutch
tracht zich eveneens te onttrekken aan hare verplichtingen tegenover
de houders van hare 4 % dollarleening 1945.
Op 15 December 1933 heeft de Engelsche Chamber of Lords een
vonnis geveld, waarvan de gevolgen, ten aanzien van de kwestie
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van de goudclausule, nog niet zijn te overzien. De « Société Intercommunale Belge d'Electricité » had in September 1928, te Londen
eerre 5 % % leening, groot £ 500.000 uitgeschreven. Volgens de
leeningsvoorwaarden had de Maatschappij de verplichting op zich
genomen, rentebetaling en aflossing te doen geschieden in gouden
munt van het Vereenigd Koninkrijk, hebbende een gewicht en gehalte
gelijkstaande met die van de op 1 September 1928 in omloop zijnde
munt. In eersten aanleg is het verzoek van de eischers de betaling
op goudbasis te doen geschieden, afgewezen. Doch de Chamber of
Lords heeft er anders over geoordeeld en heeft de Maatschappij
veroordeeld tot nakoming van hare verbintenissen, wat deze laatste
dan ook tot op heden toe gedaan heeft.

Openbare leeningen uit verschillende landen,
In verband met het voorgaande deelen we hieronder nog een
en ander mede over enkele bij ons -- vooral te Antwerpen -- goed
bekende leeningen, voornamelijk met het oog op de wisselkeuze,
goudclausule en de aan de orde van den dag zijnde renteverlaging
en conversie die de financieele gezondmaking van de verscheidene
staten zal bespoedigen.

Belgische dollarleeningen. — Coupons van afgestempelde stukken
worden betaald tegen 35,60 fr. per gouddollar, binnen de twee maanden die volgen op den dag waarop zij komen te verschijnen. Nadien
worden ze, net zooals de coupons van niet-afgestempelde stukken,
in papieren Dollars betaald.
Volgens de laatste begrooting was de verdeeling van de nog uitstaande dollar-obligaties als volgt
Niet-afgestempeld
7% 1955
7% 1957 Stabilisatieleening
6'/2 % 1949
6% 1955

Afgestempeld

$
11.945.500
13.499.000
10.305.000
15.203.100

$
32.825.500
33.030.000
14.454.500
19.398.000

50.952.600

99.708.000

Er zijn dus ongeveer tweemaal zooveel niet-afgestempelde als afgestempelde stukken in omloop, wat eene merkelijke besparing voor
de Schatkist beteekent. De Belgische Staat heeft inmiddels nog twee
leeningen in Fransche francs, respectievelijk groot 800.000.000 en
600.000.000 fr., 5 %2 % rentende en met goudclausule, uitgegeven.
De 5 % leening van de Regie van Telegraaf en Telefoon is de eenige
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door den Staat gegarandeerde leening die tegelijkertijd eene goudclausule en eene wisselkeuze heeft.
We zouden nog verder kunnen gaan en een vergelijkend onderzoek
kunnen instellen over de rendementsbasis van de onderscheiden Belgische binnen- en buitenlandsche leeningen.
Dan zouden we tot het besluit komen dat de investeerders voordeel
hebben bij eene belegging in dollarobligaties, te oordeelen naar de
opbrengst van deze stukken. Daarbij moeten we nog de aandacht
vestigen op het feit dat voor twee van deze leeningen, die 6 % 1955
en de 7 % 1955, vervroegde terugbetaling niet toegestaan wordt. Nu
de conversie overal aan de orde van den dag is, zou de regeering
eerstdaags wel kunnen besluiten tot converteering van de staatsfondsen, die echter zal belemmerd worden door de aflossingsvoorwaarden van tal van uitgiften die tot op heden nog niet opgezegd
kunnen worden, tenzij evenwel de regeering het voorbeeld van Italië
zou navolgen dat er op 10 Februari 1934 is toe overgegaan de 5 %
rente en die eerst aflosbaar was in 1937 van nu af reeds op te zeggen
en te converteeren in eene 3,50 % rentende leening.

Stad Antwerpen, 5 % -dollarleening 1928-58 — Met betrekking
tot de Belgische dollarleening is die van Antwerpen interessant en
onze aandacht wordt er op gevestigd door het proces, aanhangig
gemaakt tegen de stad om de goudclausule te doen eerbiedigen.
Indien dit proces ten voordeele van de houders uitvalt, staat een
mooie winstmarge in 't verschiet, aangezien deze stukken thans op
de basis van den papierdollar verhandeld worden. (1)
De niet-herkenning van de goudclausule brengt voor de Stad eene
vermindering van den schuldenlast tot een bedrag van 150.000.000 fr.
mede of circa 7,11 %. Het valt evenwel sterk te betwijfelen of het
crediet der stad er op verbeterd is.
Engeland. — Dit land heeft sinds 1932 systematisch al zijne leeningen geconvenieerd in leeningen met lager rentetype. In Augustus 1933
heeft de Britsche Schatkist zelfs het uitstaande bedrag van de 5,50
gouddollarleening 1937 in papieren ponden geconverteerd. Voor
(1) Niet enkel de Staat gaat onder een zwaren schuldenlast gebogen (zie (< Zware
Schuldenlasten », door Dr. K. du Bois de Vroylande, S. J., in Streven, nr 1, Oc-

tober 1933) ook eenige onzer groote gemeenten hebben aanzienlijke leeningen aangegaan ; niet het minst Antwerpen zooals blijkt uit dit overzicht van de op heden nog
uitstaande bedragen der obligatieschuld van de stad (naar de cijfers opgegeven in
Prijscourant van de Brusselsche Effectenbeurs) .
(Zie vervolg volgende bladzijde).
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iedere $ 1.000, heeft de houder £ 260 van de nieuwe 2,50 % rentende
leening ontvangen. Het uitstaande bedrag was groot $ 136.333.509
't zij tegen pari £ 28.013.733.
In September 1932 heeft Engeland de rente van de 5 %© War
Loan gereduceerd tot 3,50 % wat voor de Schatkist, op een in
omloop zijnde bedrag van £ 2.085.000.000 eene besparing van ongeveer £ 30.000.000 beteekent. Deze conversie is de omvangrijkste die
de wereld ooit gekend heeft. Slechts 8 % is terugbetaald geworden,
daar 92 % der houders de rentevermindering vrijwillig hebben toegestaan. Niettegenstaande de renteverlaging zijn de koersen er op verbeterd en de War Loan die vóór de conversie beneden pari noteerde,
staat nu op ongeveer 104 %.

Argentinië. — Op 30 Juni 1933 bedroeg de Argentijnsche schuld
5 1/2 milliard Pesos M/N, waarvan ongeveer 3,8 milliard voor rekening van den Staat en het overige voor rekening van de Provinciën.
Er waren toen nog voor 1350 millioen Pesos M/N 5 % en 6 % Hypothecaire Cedulas in omloop. Deze zijn in November 1933 geuni-f iceerd geworden in eene 5 % Cedulas Conversieleening 1933.
Inmiddels zijn er nog andere leeningen geconverteerd, waaronder
nog onlangs sommige 5 % pondenleeningen in eene 4,50 % ponden
leening 1934.
Met loten
2 1/2 pct. Premieleening 1887
Fr.
2 pct. Premieleening 1903
Op langen termijn
pct. leening 1917
5
»
5
pct.
1919
6 1/2 pct.
»
1927
pct.
»
5
1930 J/J
5 pct.
»
1930 MIN
»
5
pct.
1931
Kortloopende obligaties
6 pct. Kasbons 1932 15 April
»
6 pct.
1932 15 Naei-15 November
»
6 pct.
1932 1 Mei- 2 November
»
6 pct.
1933 1 Mei- 2 November
Dollarleening
5 pct. 1928 = $ 10.000.000 a 36 (in de onderstelling dat de betaling op goudbasis geschiede)

134.162.500
83.997.500
65.120.000
184.200.000
123.550.000
400.000.000
165.000.000
85.000.000
200.000.000
75.000.000
32.000.000
200.000.000

360.000.000

Totaal :
2.108.030.000
De schuld per hoofd der bevolking bedraagt dus circa 7.270 Fr.
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Brazilië. — Het kapitaal door Engeland in Brazilië geïnvesteerd
mag geraamd worden op circa £ 290.000.000 waarvan ± £ 150.000.000
in obligaties van den Federalen Staat, de Bondsstaten en de Municipaliteiten. Het bedrag dat daarvan in België in omloop is kan niet
bij benadering aangegeven worden. De Braziliaansche markt te Antwerpen is altijd eene van de bedrijvigste hoeken geweest en de
verliezen die de Belgische houder sedert den oorlog geleden heeft
zijn dan ook niet te onderschatten. De oorlog en de economische
malaise hebben ,de financieele positie van Brazilië sterk aangetast.
Binnenlandsche politieke moeilijkheden hebben in 1930 aanleiding geweest tot eene omvangrijke baissebeweging te Londen. In de week
van 3 tot 10 October 1930 daalden de koersen met 10 tot 20 °'o
en de voortdurende onzekerheid en de vrees voor algeheele stopzetting der betalingen hebben de afbrokkeling van de koersen nog
verder in de hand gewerkt. De Federale Regeering is er in 1931
noodgedwongen toe overgegaan de rentecoupons van October 1931
tot October 1934 van de in Ponden, Dollars en Fransche Francs
luidende buitenlandsche schulden, te consolideeren in eene nieuwe
5 % Fundingleening 1931 en waarvan de aflossing volgens een
vooraf vastgesteld plan zal geschieden binnen 20 of 40 jaar naar
gelang de categorie onder welke de oorspronkelijke leeningen ingedeeld worden.
Inmiddels .heeft de Federale Regeering op 5 Februari 1934 een
decreet gepubliceerd houdende reorganisatie van de buitenlandsche
schuld en overname door de Centrale Regeering van den buitenlandschen schuldenlast van Staten en Municipaliteiten. Het reorganisatieplan zal een aanvang nemen met 1 April 1934 en loopen over eene
periode van 4 jaren. Al de nog uitstaande buitenlandsche leeningen
worden geclassificeerd en naar gelang de voorwaarden van betaling
en aflossing verdeeld in 8 categoriën.
Wanneer we de huidige koersen als basis nemen, vinden we dat de
te Antwerpen genoteerde Brazilianen tusschen de 5,50 % en 10,50 %
rendeeren, volgens de categorie onder welke ze gerangschikt zijn.
Buitendien zijn er stukken, voornamelijk wat de 7e categorie betreft,
die noodlijdend waren en die zooals bijvoorbeeld de Pernambuco 5
1905 wederom rente betalen, zij het dan ook op gereduceerde basis.
Om deze reden meenen wij dan ook te mogen aannemen, dat
Braziliaansche fondsen thans als winstgevende belegging met speculatief karakter mogen worden aangezien, onder voorwaarde echter
dat het saneeringsplan integraal uitgevoerd worde. De geringste
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twijfel daaromtrent zou den geldbelegger eerder tot omzichtigheid
moeten aanzetten,
Evenals België heeft Frankrijk nog diverse gouddolltirleeningen uitstaan waarvan de rente en aflossing nog steeds
op goudbasis geschiedt. Buitendien garandeert de Fransche Staat
de betaling in Canadeesche gouddollars van de nog in omloop zijnde
6 % obligaties van de Messageries Maritimes.
Van 19 tot 24 September 1932 heeft de converteering plaats gehad
van de Fransche leeningen 5 % 191516, 6 % 1920, 6 % April 1927,
5 % 1928, 6 % 1927 en Schatkistbiljetten 7 % 1927 in eene 4,50 %
leening 1932, voor een totaal bedrag van circa 85 milliard francs.
Deze conversie mag niet bepaald een succes genoemd worden, hetgeen blijkt uit de prijsnoteering die eene dalende lijn volgde en begin
1934 tot 78 3/4 terugliep. Inmiddels hebben de redresmaatregelen van
de Fransche Regeering een gunstig verloop gehad op de koersen,
die zich geleidelijk hersteld hebben. De 4,50 % Rente 1932 Serie A
noteerde half April 82 %, begin Mei 91 3/ om op einde Juli terug
te loopen tot 88 %. Ter vergelijking deelen we nog mede dat de
nieuwe 4 % leening groot 3 milliard Fr, van 15 Juli 1934 uitgegeven
werd a 95 %, Echter zullen de coupons vrij van alle belasting
zijn en de aflossing geschieden a 140 % per halfjaarlijksche uitlotingen
gedurende 50 jaar.
Frankrijk. --

Nederland. — De algemeene tendenz tot renteverlaging heeft ook
in dit land hare gevolgen gehad en de normale rentevoet voor
staatspapieren is op 4 % gebracht. Op 17 October 1933 heeft de
Nederlandsche regeering eene leening van het 4 procenttype, groot
f 200.000.000 uitgegeven. Den koers van uitgifte was 99 1/2 % en
de aflossing zal geschieden binnen de 40 jaar door uitlotingen.
In Maart 1.1. heeft de regeering eene wet neergelegd houdende
machtiging tot converteering van uitstaande leeningen in eene 4 %
leening. De volgende leeningen zullen geconverteerd worden :

5 % 1932
4,50% 1916
4,50% 1917
4,50% 1928

f.

247.925.000
53.020.000
398.290.000
80.840.000

1. 780.075.000

De duur van de 4 % leening 1916 groot f 118.000.000 zal verlengd
worden, wat voor den Staat eene bezuiniging van f 49.000 zal ver-
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tegenwoordigen. De totale besparing door deze conversie bewerkt
wordt op f 5.100.000 berekend.
De lijst zou te omvangrijk worden, moesten we de conversies van
Ned. Indië, Zweden, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Luxemburg,
Australië, enz. in detail bespreken. We hebben ons daarom beperkt
tot de meest bekende leeningen die het Belgische publiek meer van
nabij interesseeren.
De financieele saneering is dus in vollen gang. De schuldenlast
van de staten vermindert en we keeren stilaan terug naar normale
toestanden. Dure dollarleeningen worden afgelost en de rente op
binnenlandsche leeningen wordt verlaagd. Dat ons land denzelfden
weg inslaat hebben we reeds vroeger gezegd. Heel de politiek van de
huidige regeering is er trouwens op gericht, de staatspapieren te doen
rijzen om de conversie mogelijk te maken. Dat met dit alles de wil,
de aangegane verbintenissen in alle eerlijkheid na te leven gelijken
tred moet houden, is vanzelfsprekend. Dan zal ook allengs het vertrouwen van het investeerend publiek terugkeeren en de effectenbeurs
een nieuwen bloei tegemoet gaan.
October 1934.
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KRONIEKEN
1VIISSIOLOGIE

Huwelijk en Familie in deMissielanden
Twaalfde Missiologische Week (Leuven, 27-30 Augustus)
door Dr G. VAN BULCK
HET KADER
Een inleiding heeft de Leuvensche Missiologische Week niet meer
noodig. Zonder vertoon, stil eenvoudig maar hartelijk gemoedelijk
worden jaarlijks einde Augustus vier volledige dagen aan intense
studie gewijd. Ouderen en jongeren, priesters, studenten, broeders
en zusters, missionarissen en hoogleeraren, ethnologen, linguisten en
missiologen kwamen nu weer, ieder naar eigen kennis en ervaring,
hun deeltje bijbrengen tot belichting van het missie-vraagstuk, dat
voor dit jaar op het programma werd gesteld : « huwelijk en familie
in de Missielanden ».
De Missiologische Week is internationaal bedoeld : Fransch, Nederlandsch, Duitsch, Engelsch hoort men er om de beurt ; Tonkin, Java,
Indië, China zijn vertegenwoordigd ; men telt er meer dan 40 nationaliteiten. En over een paar maanden dringen de gedachten, die
hier besproken werden, in de verste missielanden om den aardbol
door. « Buiten de Roomsche Kerk geen zaligheid ». Voorzeker, doch
snel voegen wij hier aan toe : « Zonder menschenwerk geen missioneering der Kerk ». De redding van het menschdom zou door den
Godmensch voltrokken worden, doch het plan der Goddelijke Voorzienigheid voorzag ook hoe daarna enkel door menschenhanden en
menschengeest de verdere uitbreiding der Kerk zou tot verwezenlijking komen : eene armzalige zwakke aardsche bijdrage aan 't werk
der hemelsche genade weliswaar, maar die nu eenmaal niet meer weg
te cijferen valt. Slaan wij een blik op het normaal verloop dezer uitbreiding, zoo zien wij alras hoe het bovennatuurlijke licht van geloof
en genade enkel daagt, in die streken waar een menschenstem het
Evangelie Christi predikte. Bekeering blijft werk der Godsgenade,
-snaar doorgaans zijn het woorden en daden van een evenmensch

130

HUWELIJK EN FAMILIE IN DE MISSIELANDEN

die bijdragen tot verlichting, tot aanmoediging, tot sterking en overgave der ziel in de dagen der godsdienstkrisis. Bovennatuur en natuur
dienen niet zoo gescheiden. Heiligheid en kennis, 't is een dubbele
vereischte, die men den geloofsprediker stellen moet en van hem
vergen mag. In de vuurlinie hebben de beste onzer broeders het aan
den lijve ondervonden, en daaraan heeft deze missiologische week
haar ontstaan te danken.
HAAR DOEL
« Huwelijk en Familie » waren dit jaar ter bespreking voorgelegd.
In 1929 werd ditzelfde onderwerp grondig ingestudeerd door onze
katholieke ethnologen en ethnographen te Luxemburg : aard en doel,
riten en gewoonten dezer maatschappelijke instelling werden bij de
meest verscheidene volkeren en stammen onderzocht. Het bleek toen
hoe de aprioristische ontwikkelingsreien der evolutionistische school
uitgediend hadden ; objectief feitenmateriaal leert ons hoe in de
oerkulturen uitsluitend monogaam huwelijk voorkomt. Bij het verder
onderzoek der kultuurhistorische volkenkunde staat men echter voor
eene bonte verscheidenheid in de ontwikkeling van huwelijks- en
familievorm door de kulturen heen. Op tal van plaatsen blijkt het
verval dermate gevorderd dat geen spoor meer van oermonogamie
weergevonden kan worden. Er gaapt een breede kloof, zou men
zeggen, tusschen heidensch en kristen huwelijk.
Einde Juli-begin Augustus van dit jaar, op het internationaal
anthropologen- en ethnologenkongres te London kreeg men een
heftige diskussie te hooren tusschen koloniaal beheer en protestantsche zending. De Engelsche staatsbeambten verweten het de zendelingen dat zij, door het bestrijden van het traditioneel huwelijk der
inboorlingen en het losrukken van het stevige aloude familiekader,
voortaan allen socialen opbloei bij deze inheemsche bevolking onmogelijk maakten : noch kristen huwelijk noch kristen familie werden
er ingevoerd, het bleef er bij een massieven puinhoop. Is dit verwijt
gegrond voor meer dan ééne protestantsche zending, voor de katholieke missioneering kan dit niet toegegeven worden. Dit zou klaarblijkelijk uitschijnen in den loop der besprekingen op deze studieweek.
Op de gestelde vraag : « gaapt er eene kloof tusschen heidensch
en kristen huwelijk ? », antwoordt de katholieke missioneering na
jarenlange ervaring en diepe studie : geenszins, het kristen huwelijk
groeit op uit het heidensche, de kristene familie ontplooit den vollen
wasdom eerst midden in het heidensch familiekader. De missionaris
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komt niet vernielen, maar opbouwen ; de nieuwe kathedraal met
haar inheemschen klerus wordt niet op een puinhoop opgetrokken,
maar prijkt midden de oude kroostrijke heidensche dorpen. Alom
schitteren er paarlen en edelgesteenten, die ons getuigen van oeroude kulturen en van onaangeroerde eerbiedwaardige gewoonten
dezer stammen en volkeren : ieder stam naar eigen vermogen, in
eigen trant en wijs, draagt het zijne bij tot de stichting der Christi
Kerk in zijn stammesgewest. Of hoe zou ons dit wonder voorkomen ?
We wezen er immers reeds op, hoe Natuur en Bovennatuur mekaar
doordringen en aanvullen. Zoovele eeuwen zouden niets bijgedragen hebben tot de komst van het Rijk Christi ? Hoe veel mooier
en troostrijker, en tevens trouwens theologisch juister, komt ons de
opvatting voor, welke in geheel dit heidendom eene stille eeuwenlange
gestadige voorbereiding ziet van de uiteindelijke Kerstening, die met
de Missioneering tot vollen wasdom opschiet. Dit is geen begoocheling noch bloot gevoelerige overweging : de diepere studie van aard
en gewoonten dier volkeren, de rijkere ondervinding der missionarissen bewijzen ons telkens hoe men in het heidensche -- het weze
dan nog zoo bedorven, achterlijk en misvormd -- toch steeds
nog een paar trekken vinden kan, die onaangetast bewaard bleven
en die als grondslag dienen kunnen bij den opbouw der kristene
inheemsche gemeenschap.
DE UITWERKING
Het ware nutteloos, dunkt me, hier het detail dezer uitwerking
neer te schrijven : een nieuwe bundel in de reeks « Verhandelingen
der Missiologische Week » zal ons weldra de 15 verslagen en de
levendige besprekingen, waartoe zij aanleiding gaven, bezorgen. We
beperken ons dan ook veeleer tot de hoofdlijnen met terloops een
paar aanteekeningen.
Vooreerst was er een klare doelstelling van noode. Kort en bondig
doch methodisch klaar en duidelijk schonk P. Bergh, S. I., ons de
uiteenzetting van « huwelijk en familie volgens het kerkelijk Recht en
diens voorschriften ».
Nu rees als vanzelf de vraag op : « Beantwoordt het heidensch
huwelijk en het begrip der heidensche familie aan zijne vereischten ;
treft men er de drie vooropgestelde voorwaarden aan ; vrije
toestemming, éénheid en onontbindbare trouw in het huwelijksleven ?»
Op deze vraag vindt de protestantsche zending geen bepaald antwoord en weet zijne zendelingen dan ook geen scherpe houding voor
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te schrijven. De « veelwijverij » staat ongetwijfeld midden in de belangstelling : welnu ook na de verschillende protestantsche conferentiën van London (1888) , Edinburgh (1910) en de Zoute (1928)
heerscht er bij hen nopens dit kernpunt nog volledig meeningsverschil,
en P. Monnens, S. I. besloot zijn rijk gedocumenteerd onderzoek naar
de protestantsche voorschriften met volgende opmerking : « In zake
veelwijverij laat men er eenieder vrij te handelen naar goeddunken ».
Hoe heel anders klinken ons nu de klare, vaste voorschriften der
H. Kerk voor de katholieke missioneering. Het kontrast is opvallend. Hier is van meet af alle twijfel uitgesloten. De toepassing
eischt echter dat telkens voor ieder bepaald geval nauwkeurig en
kiesch de omstandigheden worden onderzocht vooraleer men er toe
overgaat naar de voorgehouden princiepen te handelen.
P. Van den Eynde W. P. somt uit eigen ervaring eene gansche
rij huwelijksvormen op, die alle in Midden-Afrika voorkomen ; hij
steunt met bizonderen nadruk op de bestraffing van ontucht en
overspel in de inheemsche rechtspleging om te laten uitkomen, hoe
wij er in vele gevallen voor een heidensch huwelijk staan, dat twijfelloos geldig moet verklaard worden, wijl al de vereischten welke de
kerkelijke voorschriften stellen, er aanwezig zijn. De verschillende
bijdragen en de uiterst leerzame en ervaringvolle besprekingen, die
er door werden uitgelokt, toonen nu hoe dit in de verschillende
missiën op telkens nieuwe, dikwerf onvermoede wijzen tot uitdrukking
komt en in de kiesche apostolaatsmethoden zijne toepassing vindt.
Zoo toont P. Keller, C. S. Sp. ons hoe de missie in Kameroen erg
met de veelwijverij der Edwondo's af te rekenen heeft ; edoch de
naam der eerste uitverkoren vrouw verraadt nog telkens waar de
eenige geldige huwelijksverbintenis schuilt. Eveneens in Azië : laten
wij ons niet afschrikken door sommige uitwijdingen over Chineesch
Confucianismus, Indisch Hindoeismus en Boeddhismus ; onder de

asch van hun onlogische afwijkingen glimt nog bij vele zwakkelingen, ook in hun alledaagschen handel en wandel, het zuiver ideaal van
eerbiedafdwingende godsdiensten, weerspiegeld in wijsbegeerte, in
letterkunde en zedelijke voorschriften. (P. Pascal M. d'Elia, S. I. ;
P. Dam. Reumont, 0. M. Cap. ; P. Charles, S. I.) . Opvallend was
het bij de bespreking der toestanden in China (P. Col. Clément,
0. F. M.) , hoe de missionarissen zich niet laten verblinden door
het walgelijke tafereel der gevolgen van ontucht, overspel, voorbarig
huwelijk, zooals de hospitalen het ons noodzakelijkerwijze blootleggen ; of nog door het dreigend gevaar der filmen, die van alle-
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zijden uit naar onze koloniale centra toestroomen (E. H. Kan. A.
Brohée ) , of elders door het hartroerend vaststellen van kindermoord
met als gevolg vrouwenschaarschte ( P. Quirin, 0. Cap. ) . Uiterst nuttig
blijft het voorwaar al die gegevens na te gaan, al die dreigende
gevaren te leeren kennen en opspeuren, maar schadelijk zou het ons
worden, zoo het ons hindert het smeulend vuur aan te wakkeren of
de sprankels op te vangen, die nog gloeien in de asch hunner
haardsteden. Wie verdwaalden of zoekenden bekeeren wil, wijst niet
op de afwijking der zwakkelingen of ontaarden, maar wel op het
ideaal hunner vroegere verlangens en de diepste verzuchtingen van
hun zieleleven. Zelfs in het Islamisme, midden de harems waar de
heerschzuchtige Musulman zijn wulpsche driften bot viert, vindt
P. Ulrix, W. P., een huwelijksvorm met vrije toestemming en levenslange trouwe toewijding. Waarom zouden wij dan de huidige emancipatie-strekkingen der Vrouwenbeweging aldaar niet in dien zin
uitbuiten, vraagt spreker zich af.
Bij den Bantoe-neger meenen wij eveneens eerst geen enkel
teeken der noodige vereischten voor kristen huwelijk en familie aan
te treffen, maar nauwelijks vangen wij aan hunne inheemsche gewoonten wat dieper te bestudeeren of daar straalt weer blijde hoop
ons toe. Onze voorloopige misslag viel enkel te wijten aan het gebrekkig of verkeerd beoordeelen van gewoonten en maatschappelijke
instellingen. Dit blijkt vooral bij de Bakongo met hun « moederrecht », waar de moederlijke oom in de kinderopvoeding de rol onzer
ouders speelt (P. Van Reeth, C. I. C. M.) en hunne allesbeheerschende klan-inrichting, die al het individueele op den achtergrond dringt
(P. Van Cleemput, C. SS. R.). Het spreekt van zelf, dat zij die het
huwelijk enkel opvatten als eene individueele verbintenis, zooals het
op onze dagen in Europa het geval geworden is, zich niet zoo gemakkelijk in een vreemde mentaliteit kunnen indenken, waar huwelijk
en familie een door en door sociaal karakter dragen en waar het individueele uiterst ver op den achtergrond verdrongen wordt. Aanpassing is evenwel zelfs hier mogelijk. De inheemsche instellingen zooals
bruidschat en huwelijksregeling in het kader van klan en stam
leveren ons dan ook de meest geschikte hulpmiddelen om volharding
in het kristen huwelijk bij de neophyten te verzekeren.
Het treffendste bewijs, dat in de heidensche maatschappij onder
eene ruwe schors nog een weeldrig levenssap schuilt, krijgen wij te
hooren in de getuigenis der Zusters missionarissen over de opvoeding
der meisjesjeugd, de verheffing der vrouw en vooral den opbloei der
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vele roepingen tot kloosterzuster (E. M. Theresia, Z. v. Kruis ; E. Z.
Juliana, W. Z.) . Aan de vruchten erkent men den boom : zuivere
leliën bloeien niet in drassige moerassen. De uitverkoren maagden,
die zoekend hunkeren naar iets hoogs en edels, getuigen voor hun
zusters en broeders, in wier midden zij zelf nog vertoeven. Gaan
wij bij hen te rade : zij zullen ons helpen voor de toekomst, in het
heidendom nog meer aanknoopingspunten waar te nemen, die wij
gretig aanvaarden zullen en naar best vermogen uitbuiten om de
algeheele Kerstening te verhaasten en te verzekeren.
BESLUIT
Hoe somber droevig het heden ons soms ook moge schijnen, toch
willen wij hoopvol optimistisch de toekomst inzien. Hij die is « De
Weg, De Waarheid en Het Leven », heeft ons zijn woord gegeven.
De Kerk zal alles trotseeren en de eindzege is Haar weggelegd. Aan
ons nu, die zege te verhaasten, door ons gedwee te onderwerpen
en inschikkelijk ijverig mede te werken aan de verwezenlijking van
de plannen der Voorzienigheid.
Deze Studieweek heeft ons duidelijk laten inzien hoe, opbouwend
op de natuur, niet afbrekend en opruimend maar louterend en aanvullend, moet gewerkt warden ; hoe het heidensch huwelijk en de
heidensche familie kunnen gekerstend worden.
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WIJSBEGEERTE

Een nieuwe Reeks over de Geschiedenis
en de Systematiek van de Wijsbegeerte
door Prof. Dr E. DE BRUYNE
Met oprechte bewondering en vreugde zal men het nieuwe collectief werk begroeten, dat onder leiding van Prof. Dr. Steinbuchel
( Giessen) door Peter Hanstein (Bonn) , uitgegeven wordt : Die
Philosophie, ihre Geschichte and ihre. Systematik. Het vereenigt een
elite van Duitsche, katholieke geleerden en ademt den geest van de
nauwkeurigste wetenschap samen met den geest van het zuiverste
Katholicisme. In zijn uitdrukking vermijdt het zorgvuldig de starre
vormen en « erfelijk belaste » termen van de scholastiek : de gebruikte taal is springlevend. Het is opgesteld voor een breed, gecultiveerd publiek maar is ook uiterst nuttig voor vakgeleerden : samen
met een overzicht van den huidigen stand der problemen geeft het
belangrijke, oorspronkelijke gedachten weer. En — wat in deze tijden
geenszins te misprijzen valt -- voor een zeer grooten omvang van
vruchtbare gedachten, is de prijs zoo laag mogelijk gesteld. (1)
Het werk bevat twee deelen : het eerste is historisch en breidt zich
uit over vier afleveringen ; het tweede, meer systematisch, zal elf
afleveringen bedragen. Het geschiedkundig overzicht volgt de traditioneele indeeling : de Oudheid (Prof. H. Eitil, Weenen) , de Middeleeuwen (Prof. P. Simon, Paderborn) , de Moderne Tijd (Prof. G.
Stieler, Freiburg-i-B. ), de XIXe eeuw en de hedendaagsche periode

(Prof. Th. Steinbuchel) .
Het tweede deel behandelt de phaenomenologie van de kennis,

(Prof. D. von Hildebrand) (2) ; de metaphysica (Prof. H. Meyer,
Würzburg, en Prof. J. Engert, Regensburg) ; de algemeene anthro
(1) De reeds verschenen afleveringen heeten : H. EIBL. Die Grundlegung der
abendlándischen Philosophie : RM. 6.50 ; V. RuFNER. Die Natur und der
Mensch in ihr : RM. 2.60 ; J. LINDWORSKY. Das Seelenleben des Menschen :
RM. 2.20 ; S. BEHN. Das Ethos der Gegenwart : RM. 2.50 ; H. LUTZELER.
Einfiihrung in die Philosophie der Kunst : RM. 3.
(2) Op de laatste afl. zijn de namen van Prof. von Hildebrand en van zijn leerling B. Schwarz verdwenen. Dit feit, (dat waarschijnlijk door Duitsche politieke
aangelegenheden verklaard moet worden) kunnen wij slechts betreuren, zonder
onbescheiden stelling te nemen in een debat dat wij moeilijk kunnen overschouwen.
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pologie (Prof. Th. Steinbuchel ; Prof. J. Lindworsky, Praag ; Priv.
Doc. V. Reiner, Wiirzburg) ; Priv. Doc. F. J. von Rintelen, NIiin.
chen, schrijft over het leven van den « Geest in de geschiedenis en
in de cultuur » ; Prof. S. Behn, Bonn, over het « Ethos van onzen
tijd » ; Priv. Doc. Ruf ner, over « Gemeenschap, Staat en Maatschappij ; Priv. Doc. Liitzeler, Bonn, over « de philosophie van de
kunst » ; Prof. P. Simon, over « de wijsbegeerte van den godsdienst ».
Op zichzelf genomen is deze opsomming van namen en titels reeds
voldoende om blijde verwachtingen te doen oprijzen : de reeds verschenen afleveringen, waarover wij slechts enkele woorden zullen
zeggen, zijn verre van ons teleurgesteld te hebben : onze inleiding
tot deze recensie kan ervan getuigen.
Het boek van Prof. HANS EIBL is een rijke aanwinst voor de
geschiedenis van de Grieksche en van de Hellenistisch-christene gedachtenwereld. Wie weet hoeveel uitstekende werken over dit onderwerp bestaan, begrijpt wat het beteekent voor een pas verschenen
werk in één adem met zijn voorgangers genoemd te kunnen worden.
De opvatting van Prof. Eibl is zoo historisch mogelijk : de gedachten
worden niet herleid tot de zuivere wijsbegeerte noch de philosophie
tot het heidensch standpunt van de Grieken : de vraag is welke
ideeën het West-Europeesch menschdom metterdaad bezield hebben
vóór de vroege middeleeuwen.
Dit standpunt verklaart het belang dat hier gehecht wordt aan den
invloed van Israël en van het christendom, aan de gnosis, aan den
strijd eenerzijds tusschen het heidensch platonisme en den nieuwen
godsdienst, anderzijds tusschen de kettersche systemen en de orthodoxe traditie. In de laatste afdeeling wordt op een pakkende wijze
de reuzenfiguur van Sint Augustinus geschetst : men voelt aan den
tekst dat hier de specialist aan het woord is, vertrouwd met het
onderwerp en vol enthousiasme voor zijn held. Klaar en bondig,
frisch en levendig weet hij te zeggen wat hij diep verstaat.
De voorliefde van Prof. Eibl voor het plutonisme, dat, dank zij
Pseudo-Dionysius, « in het naar verstarring neigend middeleeuwsch
aristotelisme, een element van beweeglijkheid bewaard heeft »
(bi. 177) , uit zich op tallooze wijzen. Streng worden Aristoteles'
beoordeelingen van Plato aan critiek onderworpen. Het exposé van
Plato zelf is een van de allerbeste beknopte studiën die wij kennen.
De auteur is op de hoogte van geheel de literatuur over Plato, vat
wezenlijk den kern samen van de dialogen in hun levend dynamisme,
geeft een geestdriftige ontleding van het Symposion « een der grootste
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meesterwerken der kunst » en doet het eeuwige aanvoelen van
Plato's gedachtengang. Suggestief is het parallel tusschen het platonisme en de phaenomenologie (bl. 43) en even interessant de vergelijking tusschen Plato en Dante : de specialist begrijpt hier onmiddellijk dat een beslagen vakgeleerde aan het woord is. Hoe objectief
ook, blijft Prof. Eibl steeds een oorspronkelijke persoonlijkheid : wat
meer is, niet alleen veropenbaart hij zich als geleerde doch ook als
mensch. Zijn liefde voor Sint Augustinus, bijv. maakt hem geenszins
blind voor de dwalingen van den Heiligen denker. « In Seiner
Gnadenlehre, luidt het, ist Augustin der « existentielle » Denker, dem
es im Denken um sein eigenes Sein geht... Augustinus Eifer stammt
aus einer egoistischen Wurzel... Es liegt Hybris darin, wenn sich
das menschliche Gemut anmasst, dem Wirken der Gnade die Wege
vorschreiben zu wollen. Ein solcher Versuch aber war Augustinus
Gnadenlehre, » (bl. 190-191) .
De werken van J. LINDWORSKY en van V. RLIFNER over
den mensch dringen als van zelf een vergelijking op. Bij den bekenden psycholoog vindt men ongeveer geen bibliographie (zelfs niet
de zijne, bijv. over het primitief denken) en zeer weinig eigennamen ;
in het andere werk, integendeel, is de literatuuropgave, ofschoon
beperkt tot Duitschland, zeer omvangrijk. Lindworsky is een experimenteele psycholoog die op het standpunt blijft van zijn eigen, noodzakelijk beperkte experimenten, Riif ner integendeel heeft zich al de
voornaamste werken over zijn thema geassimileerd. Bij den eersten
auteur zal men dienvolgens meer persoonlijke meeningen vinden
doch soms stooten op het gevaar van onvolledigheid, bij den andere,
zal men een afspiegeling vinden van de groote hedendaagsche theorieën en in de persoonlijke opvattingen onmiddellijk den invloed ontdekken van H. Driesch, H. André, M. Scheler. Beide schrijvers zijn
terzelfdertijd op de hoogte van de positieve wetenschappen en wijsgeerig, ja, metaphysisch aangelegd : ook bij Lindworsky vindt men
de problemen van de onsterfelijkheid van de ziel en van het wezensverschil tusschen dier en mensch wezenlijk behandeld. Dit alles getuigt van de vrijheid waarmede de katholieke geleerden aan hetzelfde
standaardwerk arbeiden.
Lindworsky is altijd suggestielf-prikkelend doch niet altijd volledig
bevredigend in zijn theorieën bijv. wat de aesthetica, den godsdienst,
het waardevoelen, zelfs de vrije wilsbeslissing betreft. Over al die
thema's hooren wij den experimenteelen psycholoog, voor zoover hij
oorspronkelijk nagedacht heeft : dit verklaart dat zijn bijdragen niet-
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tegenstaande hun vatbaarheid voor verrijking ten volle hun wetenschappelijke waarde behouden. Zeer interessant schijnt ons de redeneerwijze over de onsterfelijkheid van de ziel en volledig in zijn
beknoptheid, het exposé van de wilsvrijheid in de hypnotische toestanden. (1) In zijn geheel beschouwd is deze « Ein f uhrung in die
Psychologie » een prachtige synthese van al wat de geleerde schrijver
dank zij persoonlijk werk, op positief gebied bereikt heeft : klaar en
duidelijk is zijn standpunt bepaald, scherp worden de definities op
grond van feiten opgebouwd, met bevoegdheid en meesterschap worden de problemen behandeld vooral wanneer zij het wilsleven betreffen, doch ook wanneer het slaap en droom geldt, suggestie On
hypnose, libido en minderwaardigheidsgevoel, of de verhoudingen
tusschen ziel en lichaam of nog de grondlijnen van een wereldvisie
volgens de gegevens van de psychologie.
VINZENZ RUFNER heeft in de 82 bl. van zijn boek een verbluffend werk gepresteerd : wij meenen dat zijn synthese voor oningewijden en zelfs voor vakmenschen een allerbeste inleiding is tot
het gebied dat hier behandeld wordt. Is alles niet op dezelfde wijze
afgewerkt en zagen wij gaarne bijv. het probleem van de natuurwetenschap en de natuurphilosophie grondiger behandeld, echt
meesterlijk vinden wij de samenvatting van de moderne wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën alsook van de philosophische besluiten die eruit voortvloeien.
In een Eerste Afdeeling wordt de quantitatief-mathematisch-mechanische opvatting van de anorganische natuur geschetst en klaar wordt
in haar kader , de « physisch-wetenschappelijke » bepaling verklaard
van substantie, kracht, massa, energie, causaliteit, ruimte, tijd enz.
In de Tweede Afdeeling wordt het eigenaardige van het leven, vooral
op het spoor van H. Driesch, klaar en duidelijk bewezen, en dienvolgens de « vitalistisch-organische » totaliteitsvisie van al wat levend
is, gegrond. In de Derde Afdeeling wordt het allerbeste uit Scheler
benuttigd om het wezensverschil tusschen mensch en dier aan te
duiden : met belangstelling zal men de probleemstelling van de afstamming, van de erfelijkheid enz. lezen. De eenheid van het cosmos
bewegend naar den Geest wordt door deze schitterende studie onweerstaanbaar opgedrongen. « Vrij van de vitale gebondenheid aan
de wereld, zien wij hier den mensch groeien over en boven de grenzen
van de zuivere natuur. De zinnelijke hoedanigheden verbergen hem
(1) Vergelijk met onze Ethica I.
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niet het zijn doch veropenbaren het in zijn geestelijk gehalte. Eerst
bij hem wordt de werkelijkheid meer dan een zuiver subjectief gegeven : de wereld verschijnt aan den mensch als een object en dienvolgens rijst zij voor hem in de engste betrekkingen met zijn karakter
van zedelijken persoon. Objectief de waarheid te kennen beteekent
immers zich te bevrijden van de subjectief-affectieve gebondenheid
aan de dingen. De objectieve kennis gaat samen met het vermogen
den zedelijken afstand te houden, de biologische behoeften slechts
als voorwaarden van het Persoon-zijn te beschouwen en in de dingen
meer dan hun zuiver biologische bruikbaarheid te ontdekken. »
(bi. 81).
De zedelijke waarden, die de moderne mensch als de hoogste beschouwt, vormen het thema van S. BEHN's studie over « das Ethos
der Gegenwart ». Zooals de titel het aanduidt, is er hier spraak van
de ethische beschouwingen die ten grondslag liggen aan onze hedendaagsche, juister nog, aan onze jongere cultuur, en niet zoozeer in
de systemen van groote denkers als wel in de machtige volksbewegingen van het fascisme, het communisme, het nazisme, het sociaalcatholicisme belichaamd liggen.
Onmiddellijk ziet men de moeilijkheden en het interesse in van
Prof. Behn's poging die gewijd is aan het « Sich-Selbst-Verstehen
des heutigen Menschen ». Misschien zal men betreuren dat de auteur
zich te zeer tot Duitsche toestanden beperkt, te veel nadruk legt op
den voorrang dien de hedendaagsche mensch aan de waarde van
het edele toekent, en niet genoeg het voortwoekerend ethos van het
« economische boven al » beklemtoont. Laten wij echter met den
auteur (die glanzend zijn stellingen weet toe te lichten) erkennen dat
zonder twijfel een ideaal van biologischen en geestelijken adel in
het leven en het streven, in het strijden en het sterven, geheele
massa's en naties van jongeren d. i. van aankomende geslachten beweegt, onder de leiding van als « heldhaftig-edel » beschouwde
heerenmenschen. Nietzsche en Plato verrijzen in menigten die misschien zich zelfs hun namen onbewust zijn. In alle landen blijkt de
jeugd gevoelig voor het onderscheid tusschen het gemeene en het
edele, meer dan voor de tegenstelling zondig en heilig.
Terecht voelt de schrijver de ware, al zij het begrensde, verhevenheid aan van dit ethos (1) doch stipt wetenschappelijk en diep(1) In Ethica II leggen wij ook nadruk op het verschil tusschen pseudo-moraal
en echte moraal, al zij deze beperkt of « verschoven ».
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geloovig is hij genoeg om te erkennen dat, indien de waarde van de
economische goederen den mensch aan zijn laagste behoeften kluistert (bl. 62) , « auch das begeisterte Reden von Rasse und Blut,
niemals allein klare Richtlinien schaffen wird. » (bl. 72) . Niettegenstaande haar ernst, blijft de hedendaagsche jeugd eenzijdig en begrensd in haar idealen : diep-overlegde kritiek heeft ze noodig om
zichzelf vooruit te helpen. (bl. 70) .
De hoogste en laatste maatstaf van alle zedelijkheid blijft, trouwens,
d e absolute waarde van het Heilige ; met liefde en op een leerrijke
wijze ontleedt Prof. Behn in het licht van dat beginsel de pauselijke
encyclieken, als oplossingen van het maatschappelijk vraagstuk.
Wellicht had hij in dezelfde lijn met meer klem de betrekkingen
kunnen aanduiden tusschen het « edele » en het « nationale » en
wijzen op de katholieke oplossingen van de problemen die door het
« edel-nationale » gesteld worden. Doch opnieuw stippen wij aan
dat de geleerde auteur onbevangen erkent dat « onze » jeugd al te
dikwijls gesloten blijft voor de onpartijdige wetenschap ; voor de
cultuur, die zij als een « ding » onder andere « dingen » beschouwt ;
voor het algemeen-menschelijk « Humanisme » dat boven alle nationale grenzen het beste van den menschelijken geest vereenigt met
den bovennatuurlijker godsdienst, en het « edele » harmonieert met
het « heilige ».
De poging van Prof. Behn verdient allen lof. Zijn vloeiend geschreven en van leven trillend exposé schijnt ons een heerlijke onderneming. Niet alleen, immers, bestudeert de auteur met wijsgeerigen
zin en met katholieke overtuiging, speculatief het feit van het hedendaagsch ethos, doch met moed durft hij het ook practisch-richtend
beoordeelen in het licht van de « Philosophia Perennis » of beter,
van de « Sapientia Aeterna ».
Tot een geheel ander type van opvatting dan het « essay » van
S. Behn, behoort de Ein fuhrung in die Philosophie der Kunst van H.
LUTZELER. De bibliographie die er gegeven wordt, is voldoende
om aan dit werk een bijzondere waarde te schenken : organisch
verwerkt de auteur al hetgene in Duitschland verscheen op het
gebied van de algemeene aesthetica en van de bijzondere kunsten.
De schrijver, die reeds naam verwierf door belangrijke speciale
studiën en ons een aankomend geleerde schijnt van niet geringe
beteekenis (1), is een alomvattende geest, die levendig de werkelijk(1) Wij veroorloven ons den lezer te verwijzen naar ons Bulletin d'Esthétique
in Revue Néo-Scolatique de Philosophie, Nov. 1934.
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heid van de kunst aanvoelt en ze wetenschappelijk-wijsgeerig weet
te ontleden. Zijn werk is als een bergtop van waarop men de vele
richtingen van een grootsch gebied kan overschouwen. Een eerste
reeks hoofdstukken — de voornaamste en o. i. de best geslaagde —
behandelen de kunst als objectief gegeven. Volgen drie kapittels,
vol interessante sociologische en psychologische bemerkingen over
het scheppen en het genieten van de kunst. Om te besluiten spreekt
de auteur, natuurlijk slechts overzichtelijk en inleidend, over de kunst
en het absolute Zijn. Objectief worden in het volledig werk de
groote hedendaagsche theorieën uiteengezet, breed worden zij gecriticeerd in hun wezenstrekken, organisch opgenomen in hun blijvende
bestanddeelen en vooral geweerd in hun extremistische eenzijdigheid.
Steeds worden de abstracte beschouwingen suggestief toegelicht door
concrete en met smaak gekozen voorbeelden zoowel uit de plastiek
als uit de poëzie. Voorwaar, een voortreffelijke inleiding tot de
Duitsche kunstphilosophie !
In hun bonte verscheidenheid van opvattingen doen de reeds verschenen afleveringen van Steinbiichel's Philosophie, eere aan de
grootsche, wetenschappelijke en katholieke onderneming die wij in
haar begroeten. Wij wenschen haar den meesten bijval en zien verlangend uit naar de verdere bekroning van dit heerlijk werk.
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DE KATHEDRAAL VAN DOORNIK
Al wie belang stelt in kunstgeschiedenis, kent de groote behoefte
aan degelijke monografiën over onze architectuur en onze kunstschatten. Wie heeft daarenboven niet ondervonden hoe moeilijk het
is, zoo niet onmogelijk, zich degelijke platen aan te schaffen om een
of andere studie betreffende onze nationale kunstgeschiedenis aan
te vangen. De Antwerpsche uitgeverij « De Sikkel » heeft het aangedurfd ons een en ander, in eigen taal, aan te bieden, onder de
benaming : « Ars Belgica ». Niet minder dan vijftig monografiën,
waarvan elk deel op zichzelf volledig zal zijn, worden in het vooruitzicht gesteld.
Het eerste deel : « De Kathedraal van Doornik » (Romaansche
bouw- en beeldhouwkunst) is reeds verschenen ; de « Barokkerken
te Antwerpen » ligt ter perse ; verder zullen dezen winter nog verschijnen : de « Kathedraal van Doornik : Gothische bouwkunst,
beeldhouwkunst en Mobilier » ; alsook « Lier, Stadhuis, S. Gommarus,
Begijnhof, Museum Wuyts-Van Camp » en eindelijk als vijfde deel :
« De oude Kerken van Doornik ». Deze opsomming doet alreeds het
belang van de te verschijnen reeks uitschijnen. Voegen wij daar nog
aan toe, dat het werk kan geleverd worden met losse platen onder
kaft ten behoeve van de scholen.
Het eerste deel, dat hier voor ons ligt, is dus gewijd aan de
Romaansche bouw- en beeldhouwkunst van de Kathedraal van
Doornik. Deze kathedraal heeft voorzeker recht op de eereplaats in
onze nationale bouwgeschiedenis, immers het Romaansche gedeelte
het schip met zijn prachtig triforium en de indrukwekkende kruisbeuk, bekroond met haar vijf, karakteristieke torens — heeft zulken
invloed uitgeoefend op het geheele Scheldebekken, dat men terecht
Ars Belgica. I. De Kathedraal van Doornik. Eerste deel : Romaansche Architectuur en Beeldhouwkunst, door J. WARICHEZ, archivaris van de Kathedraal. Met
een studie door Prof. Dr. Is. Stan LEURS. -- 1934, De Sikkel, Kruishofstraat, 223,
Antwerpen. — 200 frank.
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is gaan spreken over een Scheldeschool, in tegenstelling met de
Maaslandsche.
Temeer nog is Doornik van groot belang daar zij niet alleen haar
invloed deed gelden in de bouwkunst, maar ook in de beeldhouwkunst. Wie kent de doopvonten niet, vervaardigd te Doornik in de
twaalfde en dertiende eeuw, die wij verspreid vinden niet alleen langs
de Scheldeoevers, maar tevens ver buiten onze grenzen : in Engeland, Denemarken, Zweden worden nog steeds meerdere Doornik
sche doopvonten bewaard. Zonder te gewagen van de zerken, die
evenzoo --' en in grooter getale nog -- den weg naar het buitenland
vonden. Te Antwerpen zelf vindt men nog enkele overblijfselen in
Doornikschen steen : zoo de twee kolommen uit de dertiende eeuw
in het hofje voor het Steen en in het zelfde Museum : een zerk die
bij de kripte van S. Michiels gevonden werd. Doch laat ons het boek
zelf ter hand nemen.
Het zware in 4° bevat 88 bladzijden tekst met daartusschen drie
afbeeldingen en 80 buitentekstplaten in lichtdruk, niet minder dan
156 afbeeldingen bevattende.
Kan. J. Warichez, archivaris van de Kathedraal, wiens werken
over Doornik de keuze van den uitgever ten volle wettigen, schetst
de geschiedenis van de Kathedraal tot in het midden van de dertiende
eeuw, toen het Romaansche koor door een Gothisch werd vervangen.
Een eerste gebouw van hetwelk wij slechts het bestaan kennen,
werd opgericht bij het ontstaan van het bisdom zelf, rond het einde
van de vijfde eeuw. Later — waarschijnlijk in de zevende eeuw —
werd het bisdom Doornik tijdelijk aan het bisdom Noyon gehecht,
doch « de beide bisdommen bleven hunne onafhankelijkheid bewaren », het waren twee bisdommen onder één bisschop.
De tweede kerk van Doornik — op de plaats van het huidige koor
— werd opgericht rond 850 en -- na herstellingen te hebben ondergaan in 1060 verdween op hare beurt in den loop der twaalfde
eeuw. Toen immers « ontwierp het kapittel een grootsch opgezetten
heropbouw, welke bij gedeelten moest worden uitgevoerd. »
En hier dienen de feiten, aangehaald door Kan. Warichez lichtelijk aangevuld, volgens een artikel, verschenen waarschijnlijk na het
opstellen van deze inleiding en dat ten andere verder in het boek
aangestipt wordt door Prof. Dr. Leurs, namelijk : « Chronologie
de la Cathédrale de Tournai » door Dr. Paul Rolland in « Revue
beige d'Archéologie et d'Histoire de l'Art » (1934 : Tome IV, fasc. 2
et 3) . Kan. J. Warichez verklaart dat de bewering van den geschied-
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kundige J. Cousin, volgens denwelke in 1110 de eerste steen gelegd
werd van het huidige koor, stellig foutief is : « hij zou dichter bij de
waarheid zijn, zegt hij, moest hij dit jaartal toepassen op het schip ».
Dr. Rolland heeft nochtans aangetoond in het hierbovenvermelde
artikel, dat het inderdaad met het schip was dat een aanvang werd
gemaakt, doch dat deze werken kort daarna moesten stil gelegd
worden. In 1141 was het schip afgewerkt en in 1149 werd het nu
verdwenen Romaansche koor en in 1160 de kruisbeuk voltooid. De
inzegening had plaats in 1171.
« Voortaan, vervolgt Kan. Warichez verder, had Doornik een
volkomen Romaansche Kathedraal. Haar vorm was die van een Latijnsch kruis, in klaverblad, top en armen van eenzelfde afmeting en
eindigend in halfrond. » Alhoewel deze kerk van Rijnschen en Franschen invloed getuigt, vertegenwoordigt zij toch een bijzonder type
en haar stijl werd verspreid in de twaalfde, dertiende en veertiende
eeuw over het heele Scheldebekken.
Doch de herbouwingen zijn niet ten einde : van 1243 tot 1255,
werd het koor afgebroken en vervangen door een ander, in den
nieuwen Franschen stijl. « Aldus stonden in eenzelfde monument de
twee stijlen : rond- en spitsboog tegenover elkaar. Gene streng en
stevig, deze licht en bijna vermetel ; de eene zich moeizaam van
den grond verheffend, de andere er nauwelijks op rustend, en ruime
glasramen met ingewikkelde verdeeling tegen den hemel werpend. »
Niettegenstaande de verscheidenheid van de stijlen, vertoont de
Kathedraal van Doornik een mystieke eenheid.
Deze belangrijke uiteenzetting van Kan. Warichez is gevolgd door
een niet minder belangrijk opstel over de « Kunsthistorische beteekenis van de Kathedraal van Doornik » van de hand van Prof.
Dr. Stan Leurs.
Niet alleen wekt deze Kathedraal de belangstelling van geheel
Vlaanderen op — immers tot in 1559 was het grootste gedeelte van
het Doorniksche bisdom Dietsch en was de Kathedraal een druk
bezochte bedevaartplaats voor de Vlamingen -- zij is tevens een der
belangrijkste uit de middeleeuwsche architectuurgeschiedenis, gezien
haar zelfstandig karakter en haar niet geringe invloed op de verdere
ontwikkeling der bouwkunst.
De van meet af bedoelde plattegrond — « een langsbouw waarbij
zich ten Oosten een driehoekige partij aansluit » — onderging geen
verandering ; hetzelfde kan niet gezegd worden van de opstanding.
Boven de zijbeuken ontwikkelen zich de beekgalerijen, terwijl het trifo-
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rium onder de lichtrij doorloopt. Het huidige gewelf kwam slechts in
1745 tot stand, toen de oorspronkelijke, vlakke zoldering weggenomen
werd ; de beukgalerijen werden in 1640 gewelfd.
Wij kunnen er natuurlijk niet aan denken Prof. Leurs stap voor
stap te volgen in zijn merkwaardige uiteenzetting : elk deel wordt
-tot in zijn bijzonderheden ontleed ; wat de bouwmeesters van Doornik
ontleenden aan de Romaansche kerken uit Noord-Frankrijk, wat
eigen is aan Doornik en welken invloed de Kathedraal heeft gehad
op het verdere verloop van de architectuur wordt nauwkeurig aangewezen. Prof. Leurs blijft nochtans niet bij een ontwikkelingsgeschiedenis en een ontleding, hij doet ons deze kathedraal aanvoelen
als de belichaming van de gevoelens van haar ontwerpers ; hij troont
ons mede in de sfeer waarin ze ademden. Hij doet ons begrijpen en...
lief hebben.
Na deze wetenschappelijke uiteenzetting van Prof. Leurs, die niet
anders dan dankbaar kan onthaald worden door de kunstminnaars,
volgen : de uitleg der platen, een uitvoerige bibliographie en een lijst
der platen. Hier weer zouden wij kunnen wijzen op belangrijke
uiteenzettingen. Wij willen er ons echter toe bepalen een kort overzicht te geven van den platenschat.
Een groot aantal ervan is natuurlijk gewijd aan algemeene- en
detailzichten van de binnen- en buitenarchitectuur. Opmerkenswaardig zijn de hier gereproduceerde details van de Mantile-Poort, het
belangrijkste monument dat ons van de Romaansche beeldhouwkunst
in ons land bewaard bleef en van de Kapitool-Poort, waarschijnlijk
uitgevoerd in het zelfde tijdperk en die alhoewel zij meer heeft geleden door haar ligging op het Zuiden, niet minder beroepsvaardigheid bij de uitvoerders laat veronderstellen.
Niet minder dan een en twintig afbeeldingen geven ons een volledig
beeld van het voorportaal en drie en twintig geven ons een gedacht
van de ingewikkelde verscheidenheid van de honderden kapiteelen,
die, alhoewel in denzelfden stijl opgevat en volgens dezelfde formule
gebeiteld, nooit gelijkvormig zijn. De minder gekende muurschilderingen in de dwarsbeuk zijn waarschijnlijk uitgevoerd tusschen 1213
en 1230 ; zij werden ontbloot in 1885. Deze in fresco geschilderde
tafereelen zijn het schoonste ensemble dat overblijft van Romaansche
muurschildering, dat België bezit.
De kerkschat is vertegenwoordigd door drie afbeeldingen van het
Byzantijnsche kruis ; een van het ivoren tweeluik en verder verschillende zichten van het reliekschrijn van 0. L. Vrouw, werk van
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Nicolaus van Verdun, de prins van de goudsmeedkunst in onze gewesten en dat van den H. Eleutherius, toegeschreven aan Pater Hugo,
afkomstig uit Walcourt.
En zoo is « De Kathedraal van Doornik » een boek, dat ons niet
slechts een samenvatting brengt van hetgene gekend is over de bouwgeschiedenis van dit merkwaardige monument, maar dat tevens een
stevige grondslag vormt voor verdere studie. Terzelfdertijd toovert
het ons voor oogen — dank zij de technisch verzorgde uitvoering der
platen — een levend beeld van het eeuwentrotseerend kunstgewrocht
en doet ons dieper aanvoelen al het schoone, al het verhevene dat
besloten ligt in onze middeleeuwsche monumenten.
De Sikkel weze van harte geluk gewenscht om hare prachtige
prestatie.
DE VLAAMSCHE VOLKSKUNST
Er was een tijd dat de Volkskunst behandeld werd als de Asschepoetser uit het sprookje, doch de prins is gekomen en... zoo staat zij
nu te midden der algemeene belangstelling.
Het werk van Victor de Meyere is er een bewijs te meer van.
Nu zelfs de Volkerenbond de aandacht op de Volkskunst heeft
gevestigd, nu ten allen kante wetenschappelijke studiën over dit
onderwerp het licht zien, is het slechts billijk dat ook het Vlaamsche
Land kome getuigen van den rijkdom van haar folkloristische voortbrengselen. Die rijkdom wordt in het licht gesteld in het werk dat
wij hier bij onze lezers wenschen in te leiden. Het is een zwaar
boekdeel in 4° van 322 bladzijden, met 268 oorspronkelijke houtsneden tusschen den tekst ; deze beslaat niet minder dan 191 bladzijden ; 5 met de hand gekleurde platen en 243 illustraties buiten tekst,
waarvan 8 in kleurendruk. Is het wel noodig er op te wijzen dat
deze ruim 500 afbeeldingen op zich zelf reeds een belangrijke verzameling vormen ? Men kent daarenboven de uiterste zorg door de
Sikkel besteed aan de technische uitvoering van dergelijke werken.
Wij meenen dan ook dit werk een overgroote belangstelling, van al
wie zich bezig houdt met Folklore, te mogen verzekeren.
Na te hebben gewezen op den arbeid van enkele vooraanstaande
mannen, die de Folklore en inzonderheid de Volkskunst heel wat
vooruit hebben geholpen, als daar zijn : Max Elskamp, Pol de Mont,
Victor DE MEYERE : De Vlaamsche Volkskunst. — De Sikkel, Kruishofstraat,
223, Antwerpen. — Ingen. 250 fr., geb. 270 fr.
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Alfons De Cock, wier portretten in het boek voorkomen — waarom
dit van Emile van Heurck er niet bijgevoegd ? --y onderzoekt de
schrijver de definitie van de Volkskunst en wijst nog op de ontoereikende gegevens in het over België gepubliceerd verslag in de
of f icieele uitgaven van het « Institut international de Coopération
intellectuelle ». Daarna beproeft de heer de Meyere zelf een bepaling,
die voor onderzoekers en liefhebbers tot richtsnoer kan dienen, ten
beste te geven. « De Volkskunst, zegt hij, is een kunst ontstaan in
de laagste lagen van het volk en die gevoeld en begrepen wordt door
gansch het volk, zoowel door de hoogere als de lagere standen. Deze
kunst moet door haar aard zuivere gemeenschapskunst zijn ; de elementen waaruit zij bestaat moeten gemeen zijn aan het ras, aan het
geloof, aan den stiel, enz. » Of deze bepaling algemeen zal aangenomen worden, betwijfelen wij, doch de heer De Meyere licht ze nog
verder toe. De produkten van de Volkskunst, die, alhoewel in andere
landen vervaardigd, de algemeene sympathie genieten, komen zoowel
als de inlandsche produkten in aanmerking voor de Vlaamsche
Volkskunst. Hoofdvereischten blijven : stijl en traditioneele eigenschappen. Deze laatste geven immers aan de Volkskunst het merk
van den grond waar zij ontstaan zijn. En zoo komt schrijver er toe
« Het ontstaan en de ontwikkeling van de Volkskunst » te schetsen.
De Volkskunst is opgegroeid uit gewoonten en gebruiken, die, beide,
wellicht niets meer dan overblijfselen zijn van een oude ritus of een
mythe, waarvan 't mysterie onbewust in 't hart van het geheele volk
is blijven voortleven. Meerdere versieringsmotieven waren dan ook
niets meer dan zinnebeelden of emblematische afbeeldingen of voorwerpen, die als amulette, totem of fetiche dienden.
Het allereerste motief dat men kerfde op een voorwerp van dagelijksch gebruik, kan wel een eigendomsmerk geweest zijn ; daarop
volgde, denkelijk, het totem of familiewapen. Later wellicht de tooverteekens, die hem van ziekte moesten vrijwaren of geluk aanbrengen.
En wanneer nu de eenling niet meer bij machte was de vele voorwerpen van dagelijksch gebruik te vervaardigen, deed hij beroep op
anderen, die zijn eenvoudig recept overnamen : zoo ontstond dan de
dorpsindustrie.
Verder trekt de schrijver, in zijn inleiding nog de aandacht op
het Vlaamsche volksmeubel « massief en zwaar van bouw, sterk en
stevig vergeerd, eenvoudig en sober geornamenteerd » dat een eigen
schoonheid vertoont. Diezelfde hoedanigheden treffen wij ook aan bij
het plateelwerk, dat alhoewel de fijne afwerking van uitheemsche
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produkten missend, « toch een eigenheid, een bijzonderheid in vorm,
ornament en koloriet bezit, die hen van ons maakt. De Vlaamsche
pottenbakkers hebben het karakter van ons ras bewaard en behooren tot de familie van den Vlaamschen schilder. » Deze laatste bewering — de heer de Meyere toont die verwantschap ten andere
meermalen aan in den loop van zijn werk — zou o. i. verder dienen
ontleed en onderzocht te worden. Is die verwantschap gesteund op
ethnologischen grondslag of werd er een diepgaanden invloed op de
Volkskunst uitgeoefend door onze groote kunstenaars ? In hoever
hebben de groote kunstenaars de ontwikkeling van de Volkskunst
beheerscht ?
Een systematische beschrijving van alle voorwerpen van de Vlaamsche Volkskunst zou eigen aard en herkomst beter in 't licht stellen
en ook, meenen wij, dien invloed beter bepalen.
Na deze inleiding geeft de schrijver ons een algemeen overzicht
van al de voorwerpen die tot de Vlaamsche Volksunst behooren.
Een oogslag op de indeeling van het boek toont voldoende het belang
van deze uiteenzetting aan. Al de voorwerpen zijn ingedeeld in dertien groepen : de Meubelen ; het Aardewerk (gewone Bakaarde,
Plateelwerk, Zandsteenen Aardewerk, Porselein) ; IJzer, Koper- en
Tinwerk ; Glaswerk ; Vlechtwerk ; Schilderkunst ; Snij-, Boetseeren Beeldhouwwerk ; Volksprenten ; Godsdienstige Huisversieringen
Knipwerk ; Huiselijke Werken ; Volksjuweelen ; Volkssnuisterijën.
Voor elke groep wordt de ontwikkelingsgeschiedenis, de kenmerkende eigenschappen en de beschrijving van enkele voorbeelden
aangegeven. De schrijver geeft ons tevens zijn persoonlijke opvattingen, die meermalen die van zijn voorgangers komen volledigen en
verbeteren.
Ziedaar dus een inleiding tot de Vlaamsche Volkskunst ; een
kennismaking met de bijzonderste vraagstukken die er mee in verband staan ; een algemeene indeeling voor de verzamelaars ; een werk
dat de algemeene karaktertrekken van elke groep van voorwerpen
aangeeft en in een woord een algemeen overzicht van al wat men
dient te weten over de Vlaamsche Volkskunst.
Een Naam- en zaakregister vergemakkelijkt de opzoekingen. Doch
vinden wij het spijtig dat de schrijver het niet noodig geoordeeld
heeft in zijn uiteenzetting de bladzijde of het nummer aan te duiden
waar het besproken voorwerp wordt weergegeven.
Wij kunnen onze lezers dit werk ten zeerste aanbevelen..
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GODSDIENST-ZEDENLEER
Al. JANSSENS, Inleiding tot de Theologie. — Standaard, 1934 ;
146 blz.
Er is van katholieke zijde een groot tekort aan nederlandsche
boeken over godsdienstwetenschap te betreuren. In Nederland is het
katholiek intellectueel leven, zoolang door de Calvinistische overheersching onderdrukt, nog maar pas gaan ontwaken : de jonge
Universiteit van Nijmegen is nog maar een — zij het dan ook veelbelovende — lentebloesem. In Vlaanderen hield de algeheele verfransching van het onderwijs de theologische productie in de volkstaal
tegen. Daaraan is het te wijten dat wij tegenover de talrijke boeken
over godsdienstige vragen, door niet-katholieken uit het Noorden
geschreven, tot nog toe maar zeer weinige katholieke werken kunnen
plaatsen. Daaronder nu nemen de boeken van Pater Alois Janssens
een eerste rangplaats in. Ik denk hier bij aan de imposante reeks
« Leerboeken der Dogmatica en der Apologetica », die onder zijn
leiding verschijnt en waarvan hij zelf de meeste (der reeds 16 verschenen deelen) heeft geleverd, alsook aan zijn verdienstelijke studiën over het Anglicanisme. Om ook bij meer ontwikkelde leeken
belangstelling voor theologische werken op te wekken en hen een
leidraad bij deze studie aan de hand te doen heeft Pater Janssens
zijn « Inleiding tot de Theologie » geschreven. Men vindt er klaar en
bondig uiteengezet : het begrip der theologie, haar indeeling in dogmatiek en moraal, positieve en scholastieke theologie, de beginselen
en methoden der theologische kennisleer, enz. Dit alles wordt dan
konkreet belicht, vooreerst in een kort overzicht van de geschiedenis
der theologie, en vervolgens in het levensbeeld van twee « modeltheologen » : Sint Augustinus en Newman. De bladzijden die P.
Janssens aan dezen grooten anglicaansche bekeerling wijdt, behooren
tot het beste dat hij geschreven heeft. Het boek wordt besloten met
een beredeneerde Nederlandsche theologische bibliographie.
Laten we om al onze intellectueelen aan te zetten zich dit kostbaar
boek aan te schaffen één zin overschrijven, waarin P. Janssens volgende drie voordeelen der theologische studie opsomt (blz. 80) :
« (Zij vermag) in zekere mate onzen zoekenden geest te bevredigen
met de eindoorzaak van elk mysterie en het onderling verband der
geloofswaarheden tot zekere hoogte aan te duiden ; onzen geest
nader tot God te brengen in steeds inniger en voller bewondering
van zijn wijsheid en liefde ; onzen wil te ontvlammen om de edele
schatten der Godsopenbaring trouw te bewaren en onder onze naasProf. Mag. E. DRuwÉ, S. I.
ten te doen kennen en waardeeren. »
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P. VAN DER WOUDEN, 0. P., Het celibaat der priesters.
Geloofsverdediging, Antwerpen, 1933, 36 blz., 2 fr.
Een waardevolle apologetische brochure, met korte weerlegging
van de gewone opwerpingen.

J. PAUWELS, De Zondagsinstructie. — Geloofverdediging. Reeks :
Zielzorg voor onzen tijd VI, 1934 ; 56 blz., 5 fr.
Indeeling van den Catechismus volgens het liturgisch jaar. Voor

priesters.
FRIEDRICH RITTER VON LAMA, Heilandswege in Konnersreuth. — Verlag Jos. Thun, Kevelaer, 1933 (nach f lmischen
Originalmaterialen von R. Dewachter und Dr. V.) .
Een gemoedelijk reisverhaaltje met smakelijke anecdoten, treffende
schetsjes en vrome beschouwingen.
MARTIN STOKS, C. S. S. R., Novene ter eere van 't Goddelijk
Kind. — J. J. Romen en Zonen, Roermond, 80 blz., 5 fr.
Negen geestelijke meditaties.

Line pensée pour chaque jour eitraite des oeuvres complètes de
Ruusbroeck l'Admirable, avec préface par le R. P. DE SCHAEP.
DRYVER, S. J. — Desclée De Brouwer et O f', 190 blz.
Goed uitgekozen uittreksels.

LETTERKUNDE
Herbert KAMP, De Geschiedenis van
boekhandel, 1934 ; 432 blz., 55 fr.

een Minuut. — Standaard-

In een minuut tijd zijn er twee en vijftig menschen gestorven : twee
en vijftig « gevallen » die in dit lijvige boek worden verteld. Gelijk in
« Gag » van Papini, een dertigtal afzonderlijke verhalen een hevigen
indruk willen teweegbrengen van het phantastische en doellooze van
het menschelijk streven, zoo wil Herbert Kamp door de opeenvolging
van sterfgevallen het onvermijdelijk-noodlottige van den dood om zoo
te zeggen physisch doen aanvoelen. Sommige dier korte verhalen zijn
meesterlijk geschreven b. v. het « geval VII » : dit van den jongen
italiaanschen scheepsofficier die sterft in het tropenland op de « Citta
di Verona » (bl. 63 en volg ) . Maar over heel het boek ligt er iets
akeligs en er ontbreekt ook iets. Men zou verwachten dat de schrijver
niet alleen den teneergang van zoovele lichamen beschreef, maar ook
de geestelijke zijde van den dood in het licht stelde. De psychologie is
hier afwezig, alleen het physiologisch ontbindingsproces wordt onder
de lens genomen. Dat heeft de schrijver wellicht zelf aangevoeld. In
het laatste hoofdstuk, na een overdreven kritiek op de onmacht van
de wetenschap, en die van den « of f icieelen godsdienst », geeft hij
eene erg sentimenteele ontboezeming ten beste over de onsterfelijkheid, die een iet of wat geschoolder lezer niet erg zal voldoen.
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Het boek is knap geschreven ; de schrijver munt uit in de korte
vertelling. Sommige tooneelen maken het werk nochtans ongeschikt
voor niet volledig gevormde lezers. Opvallend ook sommige slordigheden, b. v. : « met fieren trotsch » (blz. 5) ; « alles... wordt verfoeit »
(bl. 42) , enz...
F. DE RAEDEMAEKER, S. I.

F. LEYTENS, Nederlandsch Leesboek. -- De Standaard, Brussel.
320 blz.
Ziehier een modern en mooi leesboek voor de lagere humanioraklassen. Een echt jongensboek. Onze Vlaamsche en Nederlandsche
vertellers en dichters verschijnen hier op hun best en hun jongst.
Sprekende houtsneden en mooie photo's van de voornaamste schrijvers versieren dit warm aanbevolen boek.
LODEWIJK DOSFEL, Cyriel Verschaeve, 2e uitgave. — We L.
Dosfel, Dendermonde, 1934, 36 blz., 5 fr.
Korte levensschets van den gevierden schrijver, met eene beknopte
bibliographie. Deze brochure geeft het essentieele.

A. F. TSCHIFFELY, Zehntausend Meilen im Sattel. — MontanaVerlag, Horw und Leipzig, 392 blz.
Een jonge waaghals begeeft zich op reis met twee paarden,
Mancha en Gato, van Buenos Aires naar New York. Sla eens een
blik op de landkaart en u zult beseffen wat het beteekent. Woestijnen,
woeste bergen, wisselen af met bevolkte steden, oermenschen met
beschaafde Amerikanen : een bonte reis, boeiend verteld. Een prachtig avontuurboek en mooi geïllustreerd.
Paul SOBRY, Newman en zijn Idea of a Undversity. — StandaardBoekhandel, 1934, VII + 208 blz., 30 frs.
Ziedaar de « Stilforschung » op schitterende wijze in onze letterkunde binnengeleid ! Geen gunstiger gelegenheid kan Nederlandsche
lezers aangewezen worden om met de nieuwe methode kennis te
maken en ze toegepast te zien dan het boek van Professor Sobry.
Het stijlonderzoek wil « de innerlijkheid van iemands geest vatten
uit zijn eigen woorden en wendingen, accenten en rhythmen. » Tot
hiertoe had nog niemand door een gedetailleerde studie Newman's
woordenkeus, ontwikkelingsvorm en stijlrijkdom onderzocht om de
Newman-kenners en lezers iets meer dan impressionistisch-geschakeerde appreciaties aan te bieden. Het kan niet anders of het zal
iedereen hevig interesseeren met schrijver den fijnsprietigen Newman
zijn, meestal beperkende, nuanceeringen te zien zoeken, hem te zien
op verkenning gaan rond zijn onderwerp, hem te zien ontmaskeren
en afbreken, zijn beelden, accenten en rhythmen na te voelen, intuitie
en reflektie te zien ageeren. En als dan eindelijk, na vele peilingen,
schrijver de punt van den passer zet, juicht de lezer toe om het mooie
resultaat : in Newman's onderzoekings-, verkenningsr, ontmaskeringsmethode is de verklaring van de Idea te vinden ; haar diepste éénheid
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in de twee polaire beschouwingsobjecten, de wereld van 't verstand
en de ethisch-godsdienstige.
Zakelijk en diep is dit boek. Het is uitgegroeid tot een heerlijk
geheel en terzelfdertijd vormt het een onverscheurbaar weefsel. Een
levend boek. Niet enkel omdat het getuigt van een schitterend schrijverstalent, maar ook omdat de stof Professor Sobry werkelijk bezield
heeft, niet zelden tot geestdrift toe.
« Zij, die weinig tijd hebben, gaan best direkt over tot bl. 118 »,
raadt schrijver aan in zijn inleiding. Verlangt U echter een pakkende
en degelijke Newman-uitbeelding, sla dan toch niet de 100 eerste
bladzijden over ! Dit « vóór-onderzoek » is zulk een volledige Newman-schets, dat het tweede deel, de « naschepping » van de Idea,
eer bewijzen schijnt te komen aandragen tot staving van vroegere
beweringen dan nieuwe ontdekkingen. Maar dit is juist een gepast
antwoord op de opwerping van de sceptici : « stijlonderzoek is niet
alles ». Juist daarom heeft schrijver in zijn eerste deel getoond dat
hij Newman ook langs andere wegen benaderd heeft.
A. DE RAEDT, S. J.
Dr R. F. LISSENS, Het Impressionisme in de Vla'amsche Letterkunde. — N. V. Het Kompas, Mechelen, 260 blz., ing. 20 fr.,
geb. 28 fr.
Hiermee begint de Wetenschappelijke Bibliotheek hare rubriek :
Moderne Letteren.
Naar schrijver getuigt in zijn inleiding (blz. 11) wil « dit werkje
onderzoeken de verwezenlijking van de impressionistische Kunstopvatting zooals ze in de Vlaamsche literatuur ca 1893 (« Van Nu
en Straks ») kan aangetroffen. Tusschen deze datums juist, zoo gaat
schrijver voort, ligt wat men gemeenlijk het « tusschengeslacht » of
« overgangsgeslacht » noemt, een dik handvol auteurs dat, na Sleeckx
en Van Beers, gekomen, bij gemis aan eenheid, bij gemis aan talent
vooral, er niet in slaagde de grondige vernieuwing, die de besten
onder hen wenschten of voorvoelden, te brengen ». En verder : « We
hebben getracht het wezen van dit geslacht te benaderen en, al is
ieder geslacht, iedere periode in haar gezamenlike verschijning veelkoppig, de dominante hier hebben we meenen te vinden in het
Impressionisme. »
Een belangrijk opzet dat mooi is uitgewerkt !
Toch lijkt het me overal niet gemakkelijk den gedachtengang nauwkeurig te volgen. Waar schrijver vreemde invloeden schetst of vergelijkingen maakt met « naburige bewegingen » treffen we niet altijd
het scherp gemotiveerd oordeel of de fijnbewogen waardebepaling,
die een A. Donker b. v. wel vermocht te geven in zijn proefschrift
over de Nieuwe -Gidsers. Ook staat het boek n. m. m. op een dubbel

plan. Een bepaalde periode uit onze letterkunde en tevens een speciale
kunststrooming worden te zamen bestudeerd. Dit kan, dunkt me, het
bezwaar opleveren, dat bedoelde strooming zich niet precies tusschen
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de twee voorgezette data laat vatten, dat zeer karakteristieke uitingen
ervan buiten dit tijdsbestek kunnen gevonden worden.
Over het Impressionisme als zoodanig krijgen we zeer interessante
gedachten te lezen. Op blz. 10 vinden we de volgende bepaling :
« Het Impress. is een overgangsstadium tusschen Romantiek en volbloeiende Zinnenstrooming, nog nauw aan de eerste verwant... »
Het parallel op blz. 56-60 getrokken tusschen de psyche van den
Archipoeta en Vagant en de psyche van den Impressionist is goed
geslaagd.
De groote impressionist in de Vlaamsche Letterkunde is Pol De
Mont. Men zou dit boek haast evengoed mogen betitelen : « Invloed
van Pol De Mont op de Vlaamsche Letterkunde ».
Hoe duidelijk worden ons hier zekere problemen opgelost, b. v. :
vanwaar de zoo korte bloei van De Mont's poëzie ; waarom kon
D. M. (de man der oppervlakte) het niet bolwerken bij de jonge
Van Nu en Straksers (de peilers der donkere zielsdiepten) .
— Ieder, die zijn belangstelling open houdt voor de letterkunde
van zijn volk, zal in dit boek het grootste genoegen vinden en een
beter inzicht in de weinig bekende « tusschenperiode ». Hier werd
belangrijk werk geleverd, want, al is het misschien nog niet definitief,
toch mag het in zeker opzicht baanbrekend heeten.
We hopen dat Dr Lissens ons weldra — gelijk hij het schijnt te
beloven — een dergelijke studie zal bieden over den dieperen invloed
van De Mont's meerdere : A. Rodenbach, en over de Van Nu
en Straks.
— Is het louter vitterij, hierbij nog even aan te stippen, dat er
ons in dit goed geschreven en mooi uitgegeven boek toch enkele
taalslordigheden en zetfouten stoorden ?
M. F. SCHURMANS, S. I.
Lectuur-Repertorium, Auteurslijst A-K, samengesteld door het
A. S. K. B. onder redactie van Joris BAERS, Pr. — Uitgave van
het « Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen », Cuylits
straat, 27, Antwerpen, 75 fr.
Een boek, waarvan de waarde niet te hoog kan geschat worden.
Saamgesteld ten gerieve van bibliothecarissen, die met kennis van
zaken moeten werken, van lezers en lezeressen die, als 't lezen hun
ernst is, hun schrijvers van naderbij wenschen te kennen, van priesters, opvoeders, leeraren, die zoo vaak leiding en inlichtingen hebben
te verschaffen, van studenten, die van vader en moeder soms al eens
een boek ten geschenke krijgen, zal dit Repertorium voor duizenden
een absoluut onmisbaar boek blijken.
De titel Repertorium zou misleidend kunnen werken. Want inderdaad is dit boek wel meer dan een Repertorium, wel rijker dan een
dorre cataloog met naast den naam van zooveel romans en letterwerken, een nummertje, dat de litteraire, intellectueele, zedelijke
waarde van elk opgeeft. Wat natuiUrlijk reeds een heel hooge verdienste heeten mag. Maar hier vindt men bovendien, zoo niet een
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literatuurgeschiedenis, toch het levende equivalent ervan ; de biografie, nl. van de Nederlandsche en vreemde schrijvers, modern of
antiek, die iets te beteekenen hebben, -- de biografie, de reeks hunner werken, en vooral hun essentieel karakter zoo uit godsdienstig
en zedelijk als uit litterair oogpunt.
En zóó boeiend ! Ge wenscht het Repertorium even open te slaan
op dezen of genen bepaalden naam ; maar ge leest fataal waar
't openvalt, leest en leest aldoor, tot ge vergeten zijt wat ge eigenlijk
wilder nazoeken.
Typografisch tot in de fijnste puntjes af en verzorgd.
Vlaanderen — en Nederland erbij ! — zullen den E. H. Baers en
zijn medewerkers voor dit boek van harte dankbaar zijn en —
blijven.
E. FLEERACKERS, S. I.

Dr R. KREEMERS, William Morris. -- Eigen uitgave ; 23 X 17,5 ;
26 blz. ; te verkrijgen bij den schrijver tegen storting van Fr. 3,50
op postcheckrekening 1926.12.
In deze brochure publiceert onze medewerker Dr Raph. Kreemers
eene interessante biographie over William Morris, biographie die
verscheen in de laatste afleveringen van « Dietsche Warande en
Belfort ». Achtereenvolgens wordt Morris bestudeerd als dichter, als
verteller, als vertaler, als kunstenaar en als maatschappelijk hervormer. Een mooi portret ten voeten uit geteekend door iemand die zich
heelemaal thuisvoelt in de engelsche litteraire- en kunstmiddens van
de 19e eeuw.
Stijn STREUVELS, Vijf Kerstvertellingen, verluchtingen in kleuren
van Jeanne HEBBELYNCK (10 fr.) ; Zeelieden en Zeevisscherij,
verluchtingen van René DE PAUW (10 fr.) — Desclée-De
Brouwer, Brugge, 1934.
Streuvels nijgt zich tot de kleuters. Dat verdient allen lof. Geen
twijfel dat deze sprookjes en vertellingen door jongens en meisjes
zullen gegeerd worden. De verluchting is verzorgd. Sprekend zijn de
tafereeltjes. De firma Desclée-De Brouwer bedacht een uiterst passend kleedje. Aanbevolen !
R. V.
Pearl S. BUCK, The first wife. — B. Tauchnitz, Leipzig, 1934,
286 blz., 1,80 Rm.
De nederlandsche vertaling van « East wind, West wind » :
« Oostenwind, Westenwind » werd ingeleid door een geestdriftig
voorwoord van Joh. Schotman, Deze oorspronkelijke amerikaansche
tekst wordt ingeleid door R. J. Walsh. Ook deze inleiding is enthousiast. En geen wonder ! — Pearl Buck heeft in de laatste jaren zoon
opgang gemaakt dat we ons aan geen andere dan dit soort inleidingen
konden verwachten. De onderhavige inleiding (p. 1-30) raden we
aan al degenen aan die een van de mooie romans van P. S. Buck
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hebben gelezen ; ze zullen er den ontwikkelingsgang van haar werk
vinden benevens talrijke biographische bijzonderheden die een klaar
licht werpen op haar letterkundige bedrijvigheid. Het boek zelf bestaat uit 14 verhalen waarvan het eerste « The first Wife » een korte
roman is op zich zelf. Er zijn drie groepen : de eerste beschouwt den
strijd van oud tegen nieuw : de overlevering van het Oosten en de
nieuwe gedachten van het Westen ; de tweede handelt over de revolutie in China en is uiterst belangrijk in verband met den roman « The
good earth » ; de derde groep beschrijft de overstroomingen van den
Yangtse in 1931 met hun noodlottige gevolgen. Deze laatste verhalen
werden geschreven met een propagandistisch doel en droegen het
meest bij tot het verzamelen van een steunfonds voor de geteisterden
dat meer dan 200.000 dollars bereikte. Mrs. Buck geeft ons al vertellend in korte woorden meer klaarheid over toestanden in het Verre
Oosten dan lange wetenschappelijke werken ons meedeelen kunnen.
De verhalen maken meestal geen aanspraak op literatuur doch ze zijn
zeker zoo interessant als haar letterkundige romans. De stijl en de
verhaaltrant verraden de geboren schrijfster. Alles is geschreven in
protestantschen geest doch het boek is nooit agressief en deze andersdenkende proselyte verdient onze hulde omdat ze zooveel heeft bijgedragen tot het beter begrijpen van het ondoordringbare menscheDr Raph. KREEMERS.
lijke hart.
John GALSWORTHY, Over the River. — B. Tauchnitz, Leipzig,
1934, 334 blz., 1,80 Rm.
In ons werkje « John Galswarthy als tooneelschrijver » (1934)
hebben we het tooneel en den roman van dezen Nobelprijswinner
tegen elkaar afgewogen en onze voorkeur voor het eerste uitgesproken. En al hebben we nog zoo'n respect voor het onmiskenbare
groote talent van den schrijver, al staan we hier voor zijn laatste, na
zijn dood uitgegeven werk, onze piëteit kan onzen kritischen zin niet
verschalken en we moeten zelfs voor dit posthume boek onze ontevredenheid uitdrukken. We vallen niet onder de categorie van hen
die het jammer vinden dat er geen vervolg meer komen zal op de
negen lange romans van de Forsyte Saga. Als we toegeven dat dit
boek een goede bekroning is voor de trilogie waarvan de twee andere
deelen waren : « Maid in Waiting » en « Flowering wilderness »,
zeggen we daarmee niet dat de schr. een gouden kroon op zijn werk
zet. Hij staat voor een compleks gegeven : Clara (hoofd-intrige) en
haar zuster (neven-intrige) : het vergeten van vroegere liefde, het
geleidelijk omslaan van vriendschap tot liefde en den schrik voor
oude-vrijsterachtigheid. Doch hij slaagt er niet in deze karakters
begrijpelijk te maken. Al haar gepraat wordt uiterst zorgvuldig opgeteekend en hij is talentvolle schrijver genoeg om voldoende eigenaardigheden door den tekst te weven om het individueele te doen
uitkomen. Ze brengen leven in het verhaal. Doch van een « groot »
romanschrijver verwachten we meer dan 'n dorre weergave van het
leven. Ook deze karakters zijn onleefbaar buiten 't verhaal. Zijn
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ironie die wispelturig is, kan ons niet bevredigen. Zijn aanvallen op
de echtscheidingstribunalen laten ons koud. Ook hier komen voor
Katholieken kwetsende dingen voor zoodat ook van dezen kant bekeken het boek onze goedkeuring niet wegdragen kan. Zelfs om een
paar mooie bldz. kunnen we het niet hartgrondig aan ontwikkelde
Dr Raph. KREEMERS.
volwassenen aanbevelen.

WETENSCHAP
Gustav WOLF, Leben und Erkennen. Vorarbeiten zu eener Biologischen Philosophie. — Reinhardt, MV nchen, 1933, 422 blz.
Dit boek is te monumentaal van gepakte gedegenheid, het hangt te
innig samen met de meest moderne geestesstroomingen in de theoretische biologie, dan dat het hier naar waarde kunne besproken
worden. Om het volledig tot zijn recht te laten komen, moet het
uitvoerig behandeld worden en in verband gebracht met de andere
groote recente pogingen tot biologische synthese in de verschillende
landen. Dit is echter binnen de perken eener gewone bespreking
niet mogelijk. Daarom moge het hier volstaan het boek alleen te
vermelden, zijn inhoud kort aan te geven, en den belangstellenden
lezer te verwijzen naar een uitgebreider referaat dat we hopen in het
volgend nummer van « Streven » te zullen kunnen laten verschijnen.
Het boek omvat 21 Hoofdstukken waarvan er vijf aan het finaliteitsprobleem worden besteed :
Kap. I : « Allgemeines liber Mechanismus und Vitalismus »,
Kap. II : « Zielursachlichkeit und Kausalitat », Kap. III : « Zielursachlichkeit und Abstammungslehre », Kap. X : « Die primáre Zweckmassigkeit », en tenslotte, al is het op een heel andere plaats in het
boek, een hoofdstuk over « Kant's Teleologie » (Kap. XVIII) .
Vervolgens krijgen elk der groote evolutionistische systemen een
hoofdstuk -- niet zonder diepgaande kritiek — : « Darwin und der
Darwinismus » (Kap. IV) , « Lamarck und der Lamarckismus »
(Kap. V) , « Geoffroy de St. Hilaire und der Geoffroyismus » (Kap.
VI) , « Die Mutationstheorie » ( Kap. VIII) , waaraan wordt toegevoegd een algemeene kritische beschouwing over « Vererbung und
Abstammungslehre » ( Kap. VII) , « Die Begrundung der Abstammungslehre » ( Kap. VII) , en over het vraagstuk dat heel de moderne
theoretische biologie domineert : « Das Ganzheitsproblem » ( Kap. XI) .
Dan verheft schrijver zich in hooger sferen waar hij geleidelijk van
de biologische vraagstukken omtrent « Leib und Seele » ( Kap. XII) ,
« Das Problem der Pflanzenseele » (Kap. XIII) overgaat naar de
psychologie met een hoofdstuk over « Assoziationspsychologie »
(Kap. XIV) , over « Die Beziehung zwisschen Leib und Seele »
(Kap. XV) om, langs den steilen weg der kentheorie (Erkenntnisstheoretische Vorfragen » (Kap. XVI) te belanden in de hoogste
philosophische bespiegelingen aangaande « Leben und Erkennen »
( Kap. XVII) , « Das Wertprobleem » ( Kap. XX) en eindelijk het
probleem der vrijheid (« Das Freiheitsproblem » Kap. XXI) gezien
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zoowel van biologische zijde als van juridisch en morele zijde. Het
spreekt vanzelf dat niet alles wat hier ten beste wordt gegeven zonder
beperking of kritiek te accepteeren is. Hierover echter meer in het
volgend nummer.
Dr Alb. RAIGNIER, S. J.

ECONOMIE
GERMAIN MARTIN, Les problèmes actuels des finances publiques
en France. — Parijs, Payot, 1933. 142 blz., 12,-- Fr. fr.
De tegenwoordige Minister van Financiën van Frankrijk zet in dit
boek zijne opvattingen uiteen omtrent de budgetaire politiek die door
zijn land gevolgd moet worden.
Sinds het verschijnen er van (October 1933) is er veel in den
toestand van de Fransche financiën veranderd en in zooverre hebben
, de argumenten van M. Germain Martin nog maar historische waarde.
Maar terloops worden er beschouwingen ten beste gegeven, die van
meer algemeenen aard zijn en die de economisten van alle tijden
zullen blijven interesseeren, b. v. over : « La vie des monnaies dans
l'économie dirigée », « Le problème de la hausse et de la baisse des
prix » e, a. Opmerkenswaardig is het, welk een nadruk gelegd
wordt op de noodzakelijkheid van een fiscale hervorming ; de jongste
decreten van den huidigen Minister schijnen aldus de vrucht te zijn
van langdurige overwegingen. Onnoodig te zeggen dat overal de
klassieke geldtheorieën verdedigd worden, al kan men hier en daar
een zekere toegevendheid bespeuren ten opzichte van nieuwere
denkbeelden.
R. V. 0.

PIERRE COSTE, Les Loteries d'Etat en Europe et la Loterie
Nationale ; Historique — Caractéristiques. — Payot, Parijs, 1934,
124 blz., 12 Fr. fr.
Na eene uiteenzetting van hetgeen in Frankrijk en in den vreemde
-- blz. 64 tot 98 ; talrijke landen komen in aanmerking — gebeurde
en heden gebeurt, krijgen wij een Conclusion welke de openbare
loterij van zedelijk standpunt uit verontschuldigt maar waarschuwt
dat men ze niet als normaal middel mag aanzien om de staatskas
te voeden ; zulke opvatting bracht wel eens tot bittere ontgoochelingen.
En aktueel boek nu België tot dat, ons inziens heel bedenkelijk,
middel grijpt.
K. d. B.

ROPKE, Weltwirtschaft eine Notwendigkeit der deutschen Wirtschaft. — J. C. B. Mohr, Tubingen, 1932, 26 blz., 1.50 Rm.
Warm pleidooi voor economischen vrede, voor vrijheid, tegen
autarchie.
Dr J. LAUREYS, Wat wil het Sociaal-Reformisme ? — Kiliaan,
Coquilhatstr., 10, Antwerpen, 1934, 64 blz.
Een brochure waarin deze vraag beantwoordt wordt. Het plan is
radikaal-rood en utopistisch.
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Prof. Julius ZIEGLER, Bankensanierungen und Bankenaufsicht ; ein
Beitrag zur Bankenkontrolle und Bankenreform in Mitteleuropa. —
Karl Heymans Verlag, Berlin, 1933, 70 blz.
De bankpolitiek maakt tegenwoordig het middelpunt uit van veler
belangstelling : de banken zijn van uitzonderlijk groote beteekenis
op economisch en op sociaal gebied en worden nochtans als geheel
private instellingen opgericht en beheerd, overeenkomstig de bepalingen van het Handelswetboek betreffende de nijverheids- en de
handelsondernemingen.
Hun bijzonder belangrijke rol bracht meerderen er toe hierin verandering te willen brengen. Ons is vooral het « Plan » van den Heer
De Man bekend.
Deze zakelijke studie van den Heer ZIEGLER helpt ons hier het
kaft van het koren te ziften. De bankkrisis welke in Duitschland,
Tscheko-Slovakijë, Hongarijë en Oostenrijk heerschte liet duidelijk
uitkomen dat de stelling van wie de banken nog volkomen vrij wil
laten ten eenenmale onhoudbaar is. In al die landen toch was het
onbehendig optreden der banken een der voornaamste oorzaken der
krisismoeilijkheden ; overal stelde hun in gebreke blijven de nationale
ekonomie in zulken gevaarvollen toestand dat de openbare macht er
toe verplicht was tusschen te komen, de begane misstappen te herstellen en de banken te saneeren.
Wij kregen eene — nog zeer onvolledige — wetgeving welke een
min of meer nauw toezicht over de banken en hunne bewerkingen
instelt. De schrijver onderzoekt die toezichtmaatregelen en keurt over
het algemeen hunne strekking goed. Hij wil het vraagstuk oplossen
niet door socialiseerende tusschenkomst, m. a. w. niet door nationalisatie der kredietinstellingen, maar door een lenig ofschoon ernstig
toezicht der Staatsmacht over de banken.
Meermalen, vooral waar het over Duitschland gaat, worden de
« Friedensdiktate » als voornaamste oorzaak der bankkrisis bij de
Centralen aangezien. Deze wel bekende stelling werd sedert jaren
weerlegd bij middel van cijfers welke hier niet eens besproken worden.
Mr. Dr P. N. M. KOOLEN, Het Crediet in de Volkshuishouding. —
H. Van Der Marck's Uitgevers-Mij, Amsterdam, 1929.
Als inleiding tot de studie van het crediet geeft schrijver eenige
korte, doch klare beschouwingen over den ruil en het ruilmiddel.
Daarna vernemen wij wat crediet is en worden ons over credietverleening, credietverlenging, enz. de gangbare theoriën uiteengezet.
Aan de rol der banken in het crediet wordt — en niet ten onrechte —
meer belang gehecht dan gewoonlijk het geval is.
Het laatste hoofdstuk is bijzonder belangrijk : hier treffen wij
nieuwe uiterst interessante gedachten aan, over de standaarden.
Dr Koolen, zich steunende op de werken van Prof. Cassel, verdedigt
de opvatting dat het niet de « Gold Standard » is welke ons een
constant prijsniveau zal verschaffen doch veeleer een gezonde dis.-
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contopolitiek (managed currency) : dit is echter maar één punt van
dit belangwekkend kapitel.
Het werk werd geschreven in Juni 1929. Dat legt ons eenige gedachten uit welke schrijver nu misschien niet meer zou voorstaan,
zooals b, v. een verdediging van het huurkoopssysteem op consumptieA. H.
goederen toegepast. Zijne studie blijft evenwel actueel.

VERSCHILLENDE
JULES SOBRY, Grootboek houden. --- De Sikkel, Antwerpen, 1933.
Het is niet zonder eenigen weemoed dat wij dit boek ter hand
nemen. Het is inderdaad het laatste dat uit de pen vloeide van den
noesten werker, den gewaardeerden leeraar, en een onzer beste
vakschrijvers, die de onlangs overleden heer Sobry was.
Dit boek is niet slechts de vertaling van zijn « Tenue des comptes
du grand-livre ». De schrijver heeft zijn laatste krachten gebruikt
om het historisch overzicht en het hoofdstuk over « het sluiten van
het grootboek en opstellen van de eindbalans » aan te vullen.
Klaarheid, methodische uiteenzetting, zijn de kenmerken van
« Grootboek houden ». Praktische oefeningen verduidelijken de
theorie en laten den studeerende toe deze te beredeneeren.
M.D.
Dr HERMANN ANALD ERTEL, Wirtschaftspriifung. Ein Handbuch fur das Revisions - and Treuhandwesen. — Carl Heymanns
Verlag, Berlin, 1933, 9 Rm.
Het werk bevat volgende studiën van wetenschappelijke beteekenis : Das Interesse des Staates an der Wirtschaftspriif ung, Dr
Frielinghaus ; Sachverstandigent5tigkeit, B. Manasse ; Die Geschichtliche Entwicklung des Revisionswesens, Dr Penndorf ; die
Begrif f e « Betrieb » and « Unternehmung », Dr H. Grossmann ; Der
Begriff « Reserve », L. Mirre ; Materielle Revisionem, Dr W. Le
Coutre ; Versicherungs-Wirtschaftspri fer, Dr A. Manes ; Versuch
einer Systematik der Bilanzdelikte, Dr W. Kalveram ; Aufgaben des
Institutes der Wirtschaf tspriifer, Dr B. Brockhage ; WirtschaftspruTung der Wirtschaf tsfuhrung, Dr P. Gerstner ; Revisionswesc'n and
Steuer, Dr H. Brónner ; Vorteile and Nachteile des Bilanzschemas,
Dr K. Schmalz ; Kreditpriif ung, W. Eich ; Zur Berufsvorbildung
des Wirtschaf tspriif ers, Dr H. Bork ; Verantwortlichkeit des Wirtschaftsprufers, Dr H. Adler ; Wertanpassung, Dr H. Horn ; Bankensanierung and Bankenaufsicht, Prof. J. Ziegler.
Sommige dezer opstellen, zooals die van Frielinghaus, Manasse,
Brockhage, Brónner enz... zijn van minder belang voor den Vlaamschen lezer omdat ze specifiek Duitsch-Oostenrijksche toestanden
bespreken, doch alle dragen er toe bij het accountant's beroepsveld
nader te doen kennen. In dit opzicht kan het boek in ons land veel
goed doen waar de veelomvattende rol van den accountant nog zoo
M. D.
weinig begrepen en gewaardeerd wordt.
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PROF. Dr KARL SEIDEL, Grundlagen und Funktionen der Buchhaltung. — Carl Heymanns Verlag Berlin, 1933, 10 Rm.
Geschreven door een theoreticus, zal dit boek van Prof. Dr K.
Seidel niet zoozeer in den smaak vallen der louter practici. Doch,
zij die zich vooral aan den theoretischen kant der boekhoudwetenschap interesseeren, zullen er voorzeker belang in stellen.
Slechts weinige bladzijden nochtans worden gewijd aan de studie
van boekhoudtheorieën. Schrijver geeft zijne opvattingen over de
grondslagen en de functies van het dubbel boekhouden en bestudeert de moderne vakliteratuur in dit opzicht.
Veel staat er in dit zeer aanbevelenswaardig boek dat overweging
vraagt 'en tot verdere, vruchtbare studie kan aanleiding geven.

M. D.
Dr LEO BROECKX, Het heerlijk leven van Koning Albert. — N. V.
L'Edition Universelle, Brussel, 200 blz.
Een gelegenheidswerk bij den dood van onzen Vorst geschreven.
Interessant om lezen. Spijtig dat de taal te veel het oorspronkelijke
Fransch verraadt.

Het Bestuur van het Graafschap Vlaanderen. —
Het Brugsche Vrije. — De Feodaliteit. — Gidsbond, Brugge.

Dr J. DE SMEDT,

24 blz., 2 fr.
Leerrijke bijzonderheden over het feodaal Vlaanderen en Brugge.

Jahrbuch fiir das Studium an der Hochschule fiir Welthandel in
Wien 19331934. — Osterreichischer Wirtschafsverlag, Komman
ditgesellschaf t Prayer 8 C a, Wien I, Kramergasse, 9, 1933, S. 3.
Deze uitgave bevat de organisatie en het programma van het
academisch jaar 1933-34 der Handelshoogeschool van Weenen.
Buiten deze gewone gegevens vinden wij in dit puik jaarboek ook
een flink verslag over de verdiensten en werken van den huidigen
Rector der hoogeschool, Prof. Dr Julius Ziegler.
Dit jaarboek is ook niet van actueel belang ontbloot, want het
laat ons toe onze Hooger Handelsgestichten — waarvan de herinrichting aan de dagorde staat — te toetsen aan wat het buitenland
L. V.
in dit opzicht verwezenlijkt heeft.
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DUITSCHLANDS VERLEDEN EN TOEKOMST
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Duitschiands vereen en toekomst
in het

licht der wetenschappelijke literatuur sinds 1930
door H. BRUDERS, S. J., Dr. Theol. en Phil.,
Prof. van de Universiteit te Innsbruck ;
Valkenburg (Limb., Nederland) .

Indien de Vlaming, een klaar begrip, een helder inzicht wil krijgen
van zijn dichters en kunstenaars, als joost v. d. Vondel, Rubens en
van Dyck bijvoorbeeld. ten aanzien van hun oorspronkelijk scheppende kracht, dan zal hij de geestelijke stroomingen bestudeeren van
het begin der 17 e eeuw. Te midden in den tijd, waaruit zij voortkomen, zal hij de werken dier drie meesters weten te plaatsen. Al
't overeenkomstige, het gemeenschappelijke, kortom al wat vereent,
springt dan terstond in 't oog. Wederzijdsche invloed, innerlijke en
uiterlijke afhankelijkheid worden zichtbaar, en de hoofdtrekken vooral
teekenen zich scherp af van al het bijkomstige.
Passen we dergelijke methode toe op onzen tijd en op Duitschland.
Geheel de wetenschappelijke literatuur (1) , sedert 1930, plaatsen
we midden in de tegenwoordige geestesstroomingen. De afzonderlijke
werken, hun onderlinge verbinding en samenhang behandelen we
slechts, voor zooverre zij getuigen zijn van het taaie streven en
krachtvolle worstelen van het Duitsche volk.
Wij betitelen deze bijdrage : Duitschlands Verleden en Toekomst.
Is 't niet mogelijk, dat wetenschappelijke arbeid zich onmiddellijk
met de toekomst inlaat, toch is alle uiteenzetting over het verleden
rijk aan vingerwijzingen en richtlijnen voor den komenden tijd. Meer

nog, de krachten, die zich laten gelden in de wetenschappelijke
literatuur van het volk, helpen de wegen banen voor de toekomst.
(1) Onderling verband tusschen literatuur en volk :
Nadler Josef, Buchhandel, Literatur and Nation in Geschichte and Gegenwart, 1932.
Paschke-Rath, Lehrbuch des deutschen Buchhandels, 7 Auflage besorgt von
Gartmann, 1932.
Olbrich Wilhelm, Ein f uhrung in die Verlagskunde, 1932.
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Nog een paar inleidende opmerkingen : niet zoozeer de min of
meer subjectieve kantteekeningen dezer studie zijn hier hoofdzaak,
maar wel de boeken of werken opgegeven in de nota's — het spreekt
vanzelf dat wij enkel waarlijk wetenschappelijke werken in die
nota's zullen vermelden. — Om op ons voorbeeld terug te komen : het
zijn de werken zelf van Rubens, Van Dyck en Vondel, die de kunstvorscher steeds voor oogen moet houden. Zijn indrukken moet hij
immer toetsen aan de oorspronkelijke meesterstukken, en voor zoover
menschelijk inzicht dit vermag, dient hij de werken te schouwen in
't licht, waarin het genie der kunstenaars ze oorspronkelijk heeft
geschapen. In dien zin zijn de nota's van grooter belang dan de tekst.
Dat de hier vermelde werken feitelijk bij elkaar behooren en met
elkaar samenhangen, is niet het willekeurig werk van een enkeling.
Als de bloemen van het veld zijn ze opengebloeid ; de botanicus die
ze eenvoudig weg classificeert heeft haar noch de gemeenschappelijke
eigenschappen noch de onderscheidene kenmerken geschonken.
Onze vergelijking met de drie Nederlandsche kunstenaars kan
het vermoeden verwekken, dat wij hier ook de afzonderlijke schrijvers in hun persoonlijkheid willen belichten en karakteriseeren. Met
levenden is zulks niet goed mogelijk. Een subjectieven kant van de
wetenschappelijke bedrijvigheid wil ik toch even aanstippen en illustreeren met het volgende voorbeeld. De naam van Pater Braun,
schrijver van « Die belgischen Jesuitenkirchen » (1907) is ons allen
bekend. Welnu, toen hij in 1924 zijn groot levenswerk in twee
boekdeelen « Der christliche Altar » in het licht gaf, had dit jammerlijk ten gevolge den ondergang van zijn Munchenschen uitgever.
Voor zijn volgende boek « Das Altargert in seiner geschichtlichen
Entwickelung » bracht Kardinaal Ehrle een bedrag samen van
6.000 Mark, waardoor hij den uitgever van alle risico ontlastte en
het uitgeven van het werk mogelijk maakte (1931) . Dat een geleerde
met zijn schrijven, zijn werken niets verdient, ja meestal totaal niets,
is bijna vanzelfsprekend. Zoo getuigen dan de tallooze wetenschappelijke publicaties van een groote offervaardige krachtinspanning
vanwege enkeling en volk.
Merken we nog op dat in de protestantsche schriften over godsdienst (2) het persoonlijke, het subjektieve vaak op het voorplan
■•■■• ■• ■•■• ■■11

(2) De subjektieve kant in de protestantsche uiteenzetting van het religieuse :
Mandel Hermann, Wirklichkeitsreligion. Religion als Sinngebung des Daseins,
1931. -- Das metaphysisch-religiose Ringen der Nachkriegszeit, 1932.
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treedt. Bij von Selchow b. v. komt het in naieve openhartigheid te
voorschijn. Maar ook de protestantsche theologie heeft een totalen
ommezwaai gemaakt van de Subjectiviteit van Kant en Schleiermacher, naar eene objectieve openbaring en haren van God gegeven
inhoud. Karl Barth, Emil Brunner zijn hier de baanbrekers.
Doch afgezien van deze uitzonderingen is de blik van de wetenschappelijke vorschers klaar en duidelijk gericht op het geheel, op
het volk. Het eigene, het persoonlijke wordt op den achtergrond geschoven. Dat is zoo waar, dat een werk als « Der Jude Philo als
socialer Denker » zonder die algemeene geestesrichting eenvoudig
weg niet denkbaar is.
Duitschland's jongste wetenschappelijke literatuur biedt zulk uitgebreide stof tot veelzijdige belichting dat wij verplicht zijn ons te
beperken. Wij willen in deze bijdrage even nagaan ; haar belangstelling voor land en volk ; haar interesse voor het buitenland ; de verhouding van katholieke en protestantsche schrijvers tegenover elkaar
en tegenover de zoogenaamde nieuwe Heidenen.
Als eerste en voornaamste studie-onderwerp komt in aanmerking
het duitsche volk (3) als ras, als staatkundige, kultureele, taalkundige eenheid [I. ]
ehrung Georg, Geschichte and Glaube, Eine Besinnung auf die Grundsatze
theol. Denkens, 1933.
Die Freude im Neuen Testament 1. Teil Jesus, Urgemeinde,
Gulin E.
Paulus, 1932.
von Selchow, Der Glaube in der deutschen Ich-Zeit, 1933.
Wolf Heinrich, Geschichte der katholischen Staatsidee, Kaiser Augustus oder
Jesus Christus, 1933. — Wa f f en fur den taglichen Kleinkrieg gegen Katholiken.
Wilhelm Julius, Das Fortleben des Gallikanismus in der f ranzdsischen Literatur
der Gegenwart, 1933. — In den vreemde zou niemand, in dit boek, een verheerlijking zoeken van den taaien eigen aard van het fransche volkskarakter,
dat ook onbewust het religieuse boetseert, omwerkt en zich dienstbaar maakt.
Het Gallicanisme wordt hier als een model voorgehouden, om aan de Duitschers
een voorbeeld te geven, het eigene tot in zijn fijnste vertakkingen te beschermen
en niets vreemds toe te laten.
(3) Het gemeenschappelijke, het volk, het nationale overal op de eereplaats
Jurgensmeyer, Der mystische Leib Christi als Grundprincip der Aszetik, 1933.
Eisenhofer, Handbuch der katholischen Liturgik, 2 Bande, 1933.
Raab, Das Katechismusproblem, 1933.
Zellinger Johannes, Augustin and die V olks f rdmmigkeit, Blicke in den fruhchristlichen Alltag, 1933.
Kriss Rudolf, Die religidse Volkskunde Altbayerns, Dargestellt an den Wallfahrtsbrauchen, 1933.

a,
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Daarbij is er op iedere Universiteit een philologische Faculteit, die
zich in fransche, engelsche en andere takken onderverdeelt. Iedere
hoogeschool-student wordt door de Universiteits-statuten verplicht
een gedrukte dissertatie te schrijven over b. v. engelsche, fransche,
russische geschiedenis of literatuur. Zij vertolken daardoor hun zienswijze, hun oordeel, hun gevoelens tegenover de in den wereldoorlog
vijandige volken [ II. ]
De katholieke en de protestantsche literatuur streven er naar, aan
volk en staat te geven al wat hun wereld-beschouwing redelijk
toelaat. — De godsdienstloozen integendeel onderscheiden zich door
een totale en onvoorwaardelijke overgave : voor hen vervangt staatsdienst alle godsdienst en geloof. — Door tegenstelling met deze
opvatting is tusschen Katholieken en Protestanten, de tegenstanders
van gisteren, toenadering ontstaan. Beiden willen een staatsdienst
met onverdeele toewijding, maar op grond van godsdienstige beginselen. Hoewel dit gemeenschappelijk politiek doel nastrevend, blijven
beide partijen toch ook heden nog klaar en uitgesproken gescheiden,
wat de godsdienstige leer betreft. De pennestrijd daaromtrent heeft
evenwel veel van zijn scherpte en bitterheid verloren. Het onderzoek
naar de oorzaken dezer toenadering op wetenschappelijk gebied is
bijzonder belangwekkend en bij bestudeering der verschenen werken
valt ze onmiddellijk in 't oog [ III. ]
op elk literair gebied treffen we een opgewekt leven aan. De
ijver voor de eigen stelling doet den slinger wel wat sterk naar
links of rechts slaan, maar een gemeenschappelijke, wetenschappelijke
methode houdt de strijders, als geschoolde schermers, binnen behoorlijke perken. En kan men een tegenstander op een objectief-kwetsende
uitlating opmerkzaam maken, dan zal hij zich daardoor niet gekrenkt
voelen en gaarne met de gemaakte opmerking rekening houden. Dit
geldt namelijk ook voor politieke uiteenzettingen, waardoor gewezen
krijgsvijanden in het gedrang komen.

Zaehle Barbara, Knigges Uurgang 'nit Menschen and seine Vorlaii fer, Ein
Beitrag zur Geschichte der (Ieseilschattsethik, 1933.
,Muckermann, Hermann Eugenik, 1934.
Geiger Franz, Philon von Alexandrien als sozialer Denker, 1932.
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I. BELANGSTELLING VOOR LAND EN VOLK.

We hebben er reeds op gewezen, het is het duitsche volk als ras,
als staatskundige en kultureele eenheid, dat het eerste voorwerp van
alle studie uitmaakt. Geleerden met wereldnaam stellen hunne krachten in dezen nationalen dienst. « Alt Germanien » betitelt Eduard
Norden zijn jongste werk (1931 ) . Het laatste deel van het boek
behandelt « Italisches, Illyrisches, Germanisches » (blz. 217-315). De
voorgeschiedenis van europeesche stammen en volkeren, alsook die
der vroegste tijden moet opgehelderd worden.
Werd den germaanschen ongekerstenden door zijn inlijving in het
christendom (4) niet in zijn edele beslist-karakteristieke natuurlijke
hoedanigheden geweld aangedaan, schade berokkend ? Een groote
reeks, waaronder ook vele wetenschappelijk vruchtbare werken,
nemen stelling tegenover dit probleem .Hier hebben Katholieken en
Protestanten hetzelfde bolwerk te verdedigen.
Is bij het duitsche volk de staatsgedachte — opgevat als staats-

(4) Eerste missioneering der Germanen :
Hampe K., Vergangenheit and Gegenwart, 1934.
Thauren Joh. S. V. D., Der Einfluss der Mission and des Missionsgedankens
auf die Geistesgestaltung des 18. and 19. Jahrhunderts, 1933.
(Minter Heinrich, Das werdende Deutschtum and Rom von Einhard zu Widukind von Korvey, 1933.
Wiedemann M. S. C., Die Sachsenbekehrung (Missionswissenschaftliche Forschungen Schmidlin), 1934.
Oppenheim Ph., Der H. Ansgar and die Anfange des Christentums in den
nordischen Ldndern, 1931.
Dárries H., Germanische Religion and Sachsenóekehrung, 1934.
Goessler, Die Anfange des Christentums in W urtenóerg, 1932.
jung-Diefenbach, Die Friesenmission, 1931.
Schlunk Martin, Fuhrer fremder Volker and das Christentuin, 1933.
Brackmann A., Die Anfange der Slawenmission and die Renovatio Imperia des
Juhres 8011, Sitzungsberichte der preuss. Akademie der Wissenschaften phi!.
hist., KI. 1931, 9.
De stichting van de aartsbisdommen Hamburg en Salszburg worden met
elkaar vergeleken, verder het ontstaan van het keizerrijk (800) met de nieuwe
vestiging (962).
De politiek van het Oosten leidt de duitsche heersehers in hun handelen.
Uit het verheven standpunt der universeele, wereldwijde taak van het westelijk
Imperium Christianum wordt alles gezien. Ver verwijderd van enge veroveringspolitick, gebeurt alles in verbinding met het centrum van het christendom,
met Rome.
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kundige eenheid -- (5) uit eigen grond en bodem gesproten, of is ze
zooals het christelijk-godsdienstige ferment ras-vreemd en aan andere
volkeren ontleend ? Aan de staatkundige ideeën en kultureele grondlagen beantwordt de opvatting over politiek en over sociale hulp.
Al het practische, dat met die problemen verbonden is, wordt met
groote zorg theoretisch bestudeerd en tot in de jongste tijdspanne
nagegaan (Karl Pf ister) .
In deze beschouwingen, altijd als nuchter-wetenschappelijke besluiten voorgesteld, komt de wetenschap wel eens tot gevolgtrekkingen, (6) die het verlangde doel heel wat meer benaderen dan de
(5) Germaansche staatsopvatting : oorsprong, ontwikkeling en laatste uitwerking :
Arnold, Die Staatslehre des Kardinals Bellarmin, 1934.
Donoso Cortes (Ubersetzer : Fischer), Der Staat Galles, 1933.
Laun Rudolf, Der Wandel der Ideen Staat and Volk als Ausserung des
Weltgewissens, Eine volkerechtliche and staatsrechtliche Untersuchung auf
philosophischer Unterlage, 1933. — Vrijheid van bekentenis voor volksgemeenschap wordt vereischt.
Vogt Erika, Die gegenhd fische Strómung in der deutschen Barockliteratur, 1932.
Boos Roman, Neugeburt des deutschen Rechts, Ein Beitrag zur Uberwindung
des corpus juris, 1934.
Koellreuter Otto, Der deutsche nationale Rechtsstaat, Zum Wandel der deutschen Staatsidee, 1932.
Voegelin Erich, Rasse and Staat, 1933. — Zijne grondgedachten zijn in
tegenspraak met de nationaal-socialistische opvatting van volk en staat — de
natuurlijke gegevens van het volk zijn voor hem wetenschappelijk niet vatbaar.
Leipoldt Joh., Antisemitismus in der alten Welt, 1933.
Lorch Theod., Die Beurteilung des Eigentums in deutschen Protestantismus
seit 1848, 1930.
Kroner Richard, Kulturphllosophische Grundlegung der Politik, 1931.
Grabowsky Adolf, Politik, 1932. — Raum als Schicksal, Das Problem der
Geopolitik, 1933.
Messner, Die soziale Frage der Gegenwart, 1932.
Schien Martin, Evangelische Kirche and Politik. — Goed werk.
Ziegler Heinr. 0., Autoritárer oden totaler Staat, 1932.
Pfister Karl, Die Rettung des parlamentarischen Systems. Die parlamentarische Demokratie als verfassungsmassig beschrankte Herrschaft der einfachen
Mehrheit and deren Herausstellung lurch ein neues Verfassungselement, den
( Vertretertag », 1934.
(6) Wetenschappelijke konstrukties :
Faulhaber Roland, Der Reichseinheitsgedanke in der Literatur der Karolingerzeit bis zum Vertrag von Verdun, 1931. — Reeds van den aanvang af bestond
er een frankisch-germaansche theorie over het imperium. Ze week af van de
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naar voren gebrachte gronden schijnen te bewijzen ; de scientia wordt
dan aan praktische doeleinden ondergeschikt.
Op volstrekt edele en kernachtige wijze worden ook uit het staatsleven der Oudheid (7) gezichtspunten belicht, die voor het politieke
en kultureele leven en de nooden van dezen tijd vruchtbaar zijn. Zoo
wint het betoog aan leven en bezieling. Soms echter geraakt de wetenschap daardoor in een moeilijk parket. Een goed deel van dezen
populariseerenden toon mag wel op rekening van den uitgever geschreven worden, die een zoo groot mogelijk publiek voor het werk
interesseeren wil. Hij zal er dan ook voor zorgen zelfs in den titel
van het boek (8) te laten uitkomen, dat het een voor een ieder
bevattelijke inleiding is aangaande de behandelde materie.
r-+

pauselijke, betoont sterker het theoretische element en voert het subtieler uit,
dan men het bewijzen kan.
rHdfler Otto, Kultische Geheimbende der Germanen, 1934. -- Kerstmis,
Vastenavond, wild leger, wilde jacht, wilde jagers, hellewagen in de vastenavondstoet van Neurenberg, scheepjes in de rotsteekeningen van den bronstijd.
Guilelmus Avernus, aartsbisschop van Parijs, en Etienne de Courbon, 0. P.
Inquisitor, worden als getuigen opgeroepen en leveren heel wat materiaal.
Petersen-Trunz, Lyrische Weltdichtung in deutschen Ubertragungen aus
sieben Jahrhunderten, 1933.
Poschel Karl, Die elsassische Lyrik des 19. Jahrhunderts in ihrer Abhangigkeit von den literarischen Stramungen Deutschlands, 1932.
(7) Aanwenden der Oudheid ter verdediging van den tegenwoordigen
staatsvorm :
Bethe Erich, Tausend Jahre altgriechischen Lebens, Mykene-Sparta-MiletAthen-Alexandria, 1933. -- Het streng-wetenschappelijke beeld wordt vervolledigd, onzekere trekken verduidelijkt, de kleuren rijker uitgeteekend.
Kornemann Ernst, Staaten, Volker, Manner aus der Geschichte des Alterturns, 1934. — Ontstaan en vergaan der staten tot den laatsten weerklank in
.
den politiek bewogen tegenwoordigen tijd.
Bogner Hans, Die verwirklichte Demokratie, Die Lehren der Antike, 1930. —
Schaduwzijden van demokratische regeeringsvormen ; tendencious.
Deutsch-armenische Gesellschaft, Armeniertum-Ariertum, 1934.
(8) Ter zijde stellen van het deskundige, streven naar vulgarisatie :
Maurer Friedrich, Volkssprache, Abhandlungen liber Mundarten and Volks kunde, 1933.
tskunde, 1933.
Passarge Siegfried, Ein f uhrung in die Landschaftskunde,
March Arthur, Einf uhrung in die moderne Atomphysik in allgemeinverstandlicker Darstellung, 1933.
Rohracher H., Kleine Ein f uhrung in die Charakterkunde, 1934. — Uitslagen
van wetenschappelijke studie worden op bevattelijke wijze uiteengezet. Klaar
en krachtig.
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Dit praktische standpunt zal ook wel aanleiding gegeven hebben
tot den vertalingroes. (9)
Een vloed van geschriften en boeken was met het eeuwfeest van
den H. Augustinus op de markt gekomen ; toch werd het werk van
den Franschman E. Gilson (1830) in 't Duitsch vertaald. Een Zweed
Gunner Myrdal onderzocht het politieke element in de nationaaleconomische theorieën en wees op de gistende, ingrijpende kracht,
welke aan de politiek eigen is. Aanstonds werd het boek aan het
duitsche volk en zijn lezers aangepast.
In het streven alle krachten voor volk en staat dienstbaar te
maken, wordt het verleden vooral bestudeerd om leidersnaturen (10)
te kweeken en naar voren te brengen. Heiligen en helden krijgen
hierdoor een bijzondere beteekenis. In de protestantsche kringen van
Marburg werd in 1931 de H. Elisabeth speciaal gevierd. De vraag
(9) Uitkijk naar buitenlandsch werk. — Vertalingen :
Gilson Stefan, Der H. Augustin eine Ein f uhrung in seine Lehre ; iibersetzt
von Ph.Bohner and T. Sigge, 1930.
Gunner Myrdal (Mackenroth Gernard), Das politisehe Element in der nationalókonomischen Doktrinbildung 1932, aus dem Schwedischen iibersetzt.
Risch Friedrich, iibersetzt and erlaiitert die Reise zu den Mongolen 1253-1255
des Wilhelm von Rubruk, 0. F. M., 1934.
Alkofer, Sdmtliche Schriften der H. Theresia von Jesu, 1932.
(10) Leidersnaturen ; helden en heiligen uit de christelijke periode en de
heidensche Oudheid :
Busse-Wilson Elisabeth, Das Leben der H. Elisabeth von Thuringen, 1931.
Gisbert Menge, zur Elisabeth f orschung Franziskanische Studiën, 1932.
Beda Kleinschmidt, 0. F. M., Antonius von Padua in Leben and Kunst, Kult
and Volkstum, 1931.
Walterscheid Johann, Deutsche Heilige, 1934. -- 555 reproducties. — Een
bieënkorf van heiligheid, rijk aan volkeren, was en honing.
Frischmuth Gertrud, Lic. theol., Die paulinische Konception in der Frd migkeit Bernhards von Clairvaux, 1933. — Kern des Tugendsystem des H. Bernhard
von Clairvaux, 1934.
Michael Muller, Frohe Gottesliebe, Das religi5s sittliche Ideal des H. Franz
von Sales, 1933.
Martin, Die Theologie des H. Franz von Sales, 1934.
Hummeler, Helden and Heilige, 1934.
Sigrid Hundset, Die H. Angela Merici, 1933.
Coudenhove, Maria Ward, eine Heldenlegende, 1933.
Ax Wilhelm, Plutarch 2 Bde ; ein griechisches and ein rdmisches Heldenleben.
Levensbeschrijvingen van groote mannen.
Hofmann, Die heroische Tugend, 1933.
Hilka Alfons, Die Wundergeschichten des Casarius von Heisterbach, 1933.
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beantwoordend : « Was verbindet Ons mit der H. Elisabeth ? » wijst
H. Frick het hatelijke boek van Busse-Wilson van de hand. Ook
de katholieke uitbeeldingen van de heiligen zijn sterk door de nieuwe
geestelijke stroomingen --- in goeden zin echter — beïnvloed. Het
heldhaftige (Ward) , het populaire (Antonius) en het duitsche
(Walterscheid) worden naar voren gebracht. --- Volgens joz. Naberhaus (Protestant) « die Persónlichkeit und das Werk Benedikts
von Aniane » (750-821 ) is deze heilige de eerste groote monnikennatuur uit den germaanschen stam. Hij bewerkt de innige en eenvormige aansluiting van de Frankische Kerk met de Wereldkerk
en zijn arbeid is gelijk te schatten met het werk van den H. Bonifacius.
Zelfs de oude schatten van Plutarchus worden opnieuw opgedolven. In een moderne atmosfeer marcheeren de verjongde gestalten
flink en frisch voor ons op.
De moedertaal (11) staat in nauw verband met ras en staatsvorming ; ze is in de politiek een gistend element, ze vereenigt door
(11) De taal, het geestelijk verbindingsmiddel naast ras en staat :
Breda Gregorius, 0. M. Cap., Die Muttersprache. Eine Missions- and religionswissenschaftliche Studie Ober die Sprachenfrage in den Missionsgebieten, 1933.
Wentz Gottfried, Das Bistum Navelberg (Germania sacra Abt. 1). Die
Bistumer der Kirchenprovinz, 1933.
Stenzel Julius, Philosophie der Sprache, 1934.
Rohmeder Wilhelm, Das Deutschtum in Siidtirol. luit einer Karte der Umgangssprachen in Siidtirol, 1932.
Friehe E. G., Geschichte der « National Zeitung » 1848-78, 1933.
Menschke Kurt, Schwerttanz and Schwerttanzspiel im germanischen Kutturkreis, 1931.
Krollmann Christian, Politische Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen, 1932.
Lintzel Martin, Der historische Kern der Siegfriedsage,
riedsage, 1934.
Windier, Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey, 1932.
.
List Friedrich, Schriften, Reden, Brie f e Bd 111 Schriften zum Verkehrswesen,
1931. — Nationale en internationale beteekenis der spoorwegen.
Witthauer Kurt, Der Durchgangsverkehr durch Deutschland and seine geographischen Grundlagen, 1933.
Haupt and Wentzcke, Quellen and Darstellungen zur Geschichte der Burschenscha f t and der deutschen Einheitsbewegung, 1932.
Graf du Moulin, Eckart Geschichte der deutschen Universitáten, 1929.
Schrobler Ingeborg, Wikingische Lind spielmdnnische Elemente im zweiten
Teil des Gudrunliedes, 1934. — Tegen Panzer : « Hilde-Gudrun » 1901, die
één enkelen dichter aannam, verdedigt de schrijver de stelling, dat we hier
staan voor verschillende bewerkingen van dezelfde stof.
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onbreekbare banden volksdeelen en stamgenooten, ook hen, die in
vreemde landen leven. Het is opmerkelijk, dat de Universiteiten
heden bijzonder gelden als heiligdommen voor taalstudie en taalbevordering,
Kunstgewrochten : Waar de menschelijke gedachte in bijzonder
verhevene taal wordt weergegeven, in beeld wordt uitgeteekend met
penseel en stift ofwel uit steen gebeiteld, daar spreken wij van
kunst. (1 '2) Die wordt niet verwaarloosd, zelfs verdwijnende kunstwerken (13) worden piëteitsvol bewaard. Hiervan een paar voorbeelden ter illustratie : Te Konstantinopel vernielde in den zomer
van 1912 een geweldige brand , de bijna geheel uit houten huizen
(12) Volkskunst die zich met het volk ontwikkelt :
Elliger Walter, Zur Entstehung und fruhen Entwickelung der Altchristlichen
Bildkunst, 1934.
Deckert Hermann, Deutsche Kunst I Bd. Von den An f dngen bis zum Ende des
romanischen Stils, 1931.
Pulikowski Julian, Von Geschichte des Begri f f s Volkslied im musikalischen
ttum, 1933.
Schrifttum,
Pyritz Hans, Paul Flemings deutsche Liebeslyrik, 1932.
Wegener Richard, Volkslied, Tracht und Rasse, 1931.
Bretschneider Anneliese, Die Heliandheimat und ihre sprachgeschichtliche
Entwickelung, Deutsche Dialektgeographie, 1934.
Newald Richard, Deutscher Horaz in flint Jahrhunderten, 1933.
Klein Dorothee, St. Lukas als Maler der Maria, Ikonographie der LucasMadonna, 1933.
Kohler Wilhelm, Die karolingischen Miniaturen, 1930.
Martius Lilli, Die Franziskuslegende in der Oberkirche von S. Francesco in
Assisi und ihre Tellung in der kunstgeschichtlichen Forschung, 1932.
von Oelsen Herbert, Tausend Jahre deutscher Plastik und Malerei, 1934.
Friedrich Alexander, Handlung und Gestalt des Ku p f erstichs und der Radierung, 1931.
Dietrich Fritz, Geschichte des deutschen Orgelchorale in 17. Jahrh., 1932.
Cherbuliez A. E., Die Schweiz in der deutschen Musikgeschichte, 1932.
Langlotz-Hahland, Griechische Vasen, (in Würzburg), 1932.
Wrede Walther, Attische Mauern, Athen, 1933.
Moortgat A., Die bildende Kunst des alten Orient and die Bergvdlker, 1932.
Krahmer Gerhard, Figur and Raum in der dgyptischen und griechischarchaischen Kunst, 1931.
Wulff Oskar, Die neurussische Kunst in Rahmen der Kulturentwickelung
Russlands von Peter dem Grossen bis zur Revolution, 1932.
(13) Verdwijnende kunstwerken en kunsttechniek als historisch materiaal
bewaard :
Mamboury Ernst und Wiegand Theodor (Unter Mitwirkung von Holscher,
Wulzinger, Unger), Die Kaiser Paldste von Konstantinopel zwischen Hippodrom
und Marmara-Meer, 1934.
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bestaande wijk tusschen het gerechtshof, de renbaan en de Zee van
Marmara. Daar stonden eens de voornaamste paleizen der Bijzantijnsche keizers. Onder den oorlog (1918) werd die plaats onderzocht
en uitgemeten, en in 1934 verscheen daarover een werk. — Op het
gebied der muziek tracht de konservatieve techniek oude melodieën
te doen herleven, en wat uitsterft tenminste als geschiedkundig
materiaal te bewaren voor komende tijden.

II. STUDIEN OVER HET BUITENLAND.
Nergens treedt de nuchter-geleerde natuur der Duitschers zoo verrassend aan het licht als in de talrijke werken over landen en volken
waartegen zij onder den wereldoorlog gestreden hebben. (14) De
meeste dezer boeken zouden váór 1914, wat toon en ten deele ook
Appel Carl, Die Singweisen Bernarts von Ventadorn, Naah den Handschriften
mitgeteilt, 1934.
Sternitzke Erwin, Der stilisierte Bankelsang, 1933.
Becking G., Der musikalische Bau des montenegrinischen Volksepos, 1933.
Wunsch Walter, Die Geigentechnik der siidslawischen Guslaren, 1934.
Laatste overblijfsels van de homerische epiek : door het aanslaan van
nevennoten bekomt men de zoogenoemde sierfiguren (Trillers-Triolen), die de
eentonigheid van het unisono breken.
(14) Werken over den wereldoorlog of over de toen vijandige volken :
a) FRANKRIJK en BELGIË :
Spethmann Hans, Das Ruhrgebiet im Wechselspiel von Land and Leuten,
W irtscha f t, Technik and Politik I Bd Von der Rdmerzeit bis zur Gestaltung
eines Reviers des 18. Jahrhunderts., II Bd. Die Entwickelung zum Grossrevier
seit Mitte des 18. Jahrhunderts, 1933.
Oncken Hermann, Das Deutsche Reich and die Vorgeschichte des Weltkrieges
Bd. 1. 2, 1933.
Perizonius Albert, Die f ranzósischen Invasionswege in das Reich von Ludwig X1V bis zur Gegenwart, 1933.
Hansen Joseph, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der
f ranzósischen Revolution 1780-1801, 1931.
Kreuzberg Bernhard Josef, Die politischen and wirtscha f tlichen Beziehungen
des Kurstaates Trier zu Frankreich in der zweiten Hal f te des 18. Jahrhunderts
bis zum Ausbruch der f ranzósischen Revolution, 1932.
assung and Verwaltung Strassburgs von der ReforCramer Ulrich, Die Verfassung
mation bis zum Fall der Reichsstadt (1521-1681), 1931.
Ittenbach Max, Mehrge Setzlichkeit, Studien am deutschen Volkslied in
Lothringen, 1932.
Alte Strassburger Universitdtsreden, Zur Erinnerung an die 1872 gegrundete
Universitat, 1932.
Sproemberg Heinrich, Beitrdge zur f ranzósisch flandrischen Geschichte,
1. Bd, 1931.
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wat inhoud betreft, er niet anders uit gezien hebben. Geen historicus
of geschiedschrijver zal Oncken, hoe ook zijn werk van innerlijke
grootheid en zelfbeheersching getuigen moge --- al wat geschreven
werd over Duitschland en den wereldoorlog heeft hij in een beknopt
doch grootsch standaardwerk samengevat —, geen geschiedkundige
zeg ik, zal hem in alle onderdeelen van z'n werk willen bijspringen :
bij voorbeeld bij zijn verheerlijking of becritiseering van den grooten
Bismark. Maar ieder ontwikkelde lezer zal er een meer onbevangen,
ruimeren blik krijgen, waardoor meteen beschuldigingen en rechtvaardiging of verdediging in een ander licht komen te staan, beter
naar hun waarde geschat worden. Oncken ziet de jaren 1914 tot
1918, als één golfslag in de eeuwenlange deining van de geschiedenis
der volkeren. De afzonderlijke mensch, de enkeling treedt geheel en
al terug ; er blijft alleen maar het groote spel der volkeren-krachten.
Hartig and Schellberg, Handbuch der Frankreichkunde, Teil II, 1930.
Langer Werner Friedrich, Der Grosse and die geistige Welt Frankreichs, 1932.
Hess Gerh, Franzósische Philosophic der Gegenwart, 1933.
Grober-Hofer, Geschichte der mittel franzósischen Literatur, 1933.
Knauer Karl, Studien zur Geschichte der Farbenbestirnniung im Franzósischen
von den An fdngen bis gegen Ende des 18. jahrhunderts, 1933.
Cramer Friedrich, Der Heilige Johannes B. im Spiegel der f ranzósischen
P f lanzen and Tierbezeichnungen, 1932.
Huth Reinhard, Louis Claude de St Martin, Der Mensch, der Mystiker, der
Staatsphilosoph, 1932.
von Mises P. S., de Laplace (1814) philosophischer Versuch fiber die Wahrscheinlichkeit, 1932.
b)

ENGELAND :

Knoll Kurt, London int Mittelalter, 1932.
Wilde 0., Miltons geistesgeschichtliche Bedeutung, 1933.
Vogt F., Milton als Publizist, 1932.
Hardeland Gertrud, Miltons Anschauungen von Staat, Kirche, Toleranz, 1934.
Koziol Herbert, Grundzuge der mittelenglischen Stabreimdichtungen, 1932.
Mezger Fritz, Der Ire in der englischen Literatur bis zum Anfang des
19. jahrh., 1929.
c)

RUSLAND :

Stalin Karl, Geschichte Russlands von den An f lengen bis zur Gegenwart,
2. Bd., 1930.
Kramer, Das rote Imperium (in Rusland), 1932.
d)

SERVIË :

Rathmann Erich, Die Balkan f rage 1904-1908 and das Werden der Tripel
1932.
-ent,
Giesche Richard, Der serbische Zugang zum Meer and die europdische
Krise, 1912, 1932.
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Hij legt in zijn werk den bijzonderen nadruk op de ongunstige geografische ligging van Duitschland, dat naar rechts en links, naar
boven en onder, kortom naar alle zijden, door nabuurstaten ingesloten
is en zoodoende den bestendigen druk dier omringende landen ondergaat. — Voor Spethmann was het minder moeilijk de geschiedenis
van het Roergebied objectief te schilderen van de eerste tijden af
tot aan den oorlog.
Veronderstellen wij even dat een Engelschman de gansche duitsche
literatuur van uit de vroegste tijden gaat doorsnuffelen en het beeld
van den « duitschen Michel » teekent, zooals het in de letterkunde
overal voorkomt als dit van een goedmoedige kerel, die zich veel of
alles laat gevallen ; wat zou dit opzien baren ! Dat een Duitscher
dit doet bij anderen en ons zoo b. v. het beeld van den Ier weergeeft,
vindt eenieder vanzelfsprekend. Ieren en Engelschen kunnen het
Oud-Gaelische op een deskundige wijze beter in Duitschland leeren
dan in eigen land. De woordenschat dier taal wordt door duitsche
geleerden verzameld.

Kritische uitgaven.
De eigenlijke geleerden-arbeid : de uitgave der christelijke schrijvers te Berlijn, de nieuwe door Ed. Schwartz ondernomen uitgave
van de akten der Concilies (431, 451, 453) , het publiceeren van de
christelijke Inschriften door E. Diehl, van de oudlatijnsche door
Lommatzsch, van de Grieksche door Klaf fenbach, van de Attische
door Diepolder ; dit alles is te zeer zelfverloochenend werk in
stilte, om ons over het volk als geheel iets te kunnen openbaren. De
technische methode voor deze uitgaven is zoo strikt bepaald en klaar
omlijnd, dat het bijna onverschillig is of de uitgave ons bezorgd wordt
door den katholieken pastoor Rucker (Florilegium anonymum Edessenum) of door Pater Merk, S. j. (Novum Testamentum graece et
latine) of door een Protestant. Het bijgevoegde kritische apparaat is
van dien aard dat iedere opgenomen variante kan worden gecontroleerd. Dat echter deze voorbereidende arbeid, onmiddellijk bij
de bronnen, nog op zoo uitgebreide schaal kan doorgevoerd worden,
getuigt van de sterke dragende kracht van het gansche volk. Het
moedig aandurven van zulk een wetenschappelijken arbeid te midden
van deze huidige economische omstandigheden, verdient dezelfde
waardeering als b. v. de uitgave van « Ons Geestelijk Erf » en de
C Monumenta Germaniae Historica ».
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III. KATHOLIEK EN PROTESTANT.
Laten we nu onderzoeken hoe, op literair gebied, Katholieken en
Protestanten dichter bij elkaar kwamen, zonder iets op principieel
gebied prijs te geven.
Sinds de 16e eeuw staan de partijen strijdend tegenover elkander.
De bronnen, waar de strijd om gevoerd wordt, zijn talrijker geworden, — maar vergeleken met den langen duur der disputen, is
vermeerdering van nieuw materiaal miniem. De methode, dezelfde
geschriften naar wetenschappelijke principen te behandelen, is steeds
fijner en objectiever doorgevoerd.
Ook de Katholieken hebben hierin groote vorderingen gemaakt.
Onder meer hebben ze die methode vooral op gebieden toegepast,
die door de Protestanten minder zorgvuldig onderzocht waren en
hebben daar leidende stellingen veroverd ; o. m. Grabmann op het
gebied der middeleeuwsche philosophie en theologie, en nog meer
Pater W. Schmidt S. V. D. voor de vergelijkende godsdienstgeschiedenis. (15) Deze veroverde posities worden nu door een voortreffelijke schaar leerlingen verzekerd.
De laatste twee dogmaverklaringen, die van de Onbevlekte Ontvangenis en die van de Pauselijke Onfaalbaarheid, hebben den weg
aangewezen voor het opstellen van klare beginselen over het navorschen der dogmageschiedenis. De ontwikkeling dezer beginselen bevrijdde van een al te groote engheid en stijfheid in het verdedigen
der katholieke leer.
Wel het meest sprekend voorbeeld dier engheid is Bossuet, die
leefde in een tijd, waar men weinig of niets van de wetenschappelijke
ontwikkeling der geschiedenis af wist. Tegenover de rotsvaste on(15) Vergelijkende godsdienstgeschiedenis ; Schmidt S. V. D. :
Vatter Ernst, Ata Kiwan, Unbekannte Bergvdlker im tropischen Holland, 1932.
A. Glathe, Die chinesichen Zahlen. Tokyo, 1932. Deutsche Gesellschaft fur
Natur and Volkerkunde.
Preuss K. Th., Tod and Unsterblichkeit im Glauben der Naturvdlker, 1930.
Gotz Berndt, Die Bedeutung des Op f ers bei den Vdlkern, 1933.
Kunstmann Walter G., Die babylonische Gebetsbeschwdrung, 1932.
Erman Adolf, Die Religion der Aegypter. Ihr Werden and Vergehen in
4 Jahrtausenden, 1934.
Anwander, Die allgemeine Religionsgeschichte im katholischen Deutschland
wdhrend der Auf kldrung and der Romantik, 1932.
Schmidt Wilhelm S. V. iD., Der Ursprung der Gottesidee, Eine historischkritische and positive Studie, 1933.
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veranderlijkheid van den godsdienst stelt hij de natuur en de wereld,
die gestadig aan verandering onderhevig zijn ; van gelijkmatige ontwikkeling heeft hij geen begrip, zooals blijkt uit zijn « Histoire universelle » waar hij, zij het onbewust, den godsdienst iedere ontwikkeling ontzegt, — Worden Bossuet en ook Dollinger naast Grabmann,
W. Schmidt S. V. D,, Ehrard en Butler 0. S. B. gesteld, dan is de
vooruitgang ongemeen groot. Door deze grondig veranderde taktiek
(16) werd b. v. de lange, bange strijd om de H. Biecht, om de jurisdictie van de Pausen in heel wat rustiger banen geleid.
Naast dit zegevierend opwaarts gaan der katholieke krachten,
brachten de politieke gebeurtenissen na den verloren oorlog voor de
Protestanten het eene nadeel na het andere mee. Waren ze sinds
1872, in het nieuw opgerichte protestantsche Keizerrijk, de bevoorrechte elite die in den heerscher haar godsdienstig hoofd vereerde,
zoo zijn ze nu dikwijls verdrukt, — Predikanten en wel bij honderden, waren in de laatste tijden bereid hun stelling, hun tehuis en in
bepaalde omstandigheden hun land prijs te geven om wille van hun
geloof. Die heldhaftige gezindheid is bijzonder te waardeeren bij
li eden, die zorg dragen voor vrouw en kinderen, — Maar hier handelen wij alleen over den pennestrijd om de leer. Ook op dat gebied
ondervinden de Protestanten heel wat nadeelen. De Kerk der eerste
tijden, die ze bijzonder bestudeeren en waaraan ze hunne beste
krachten besteed hadden, heeft veel van haar belang verloren ten
gunste van den tijd waarop het Christendom de Germanen bereikte.
De duistere (*) middeleeuwen, waaraan Harnack maar een paar
woorden gunt, om enkel nog Luther te vermelden in de dogma-

(16) Strijdvragen omtrent de beginselen der dogmageschiedenis
Generosus Marquardt, 0. F. M., Das Wunderproblem in der deutschen grotes,
tantischen Theologie der Gegenwart, 1933.
Poschmann, Ecclesia principalis, Ein kritischer Beitrag zur Frage des Primates bel Cyprian, 1933.
Jungmann, S. J., Die lateinischen Bussriten in ihrer geschichtlichen Entwickelung, 1932.
Poschmann, Bernh., Die abendldndische Kirchenbusse im f ruhen Mittelalter, 1930.
Raith Josef, Die englische Version des Haltgarischen Bussbuches (Poenitentiaal v. d. Pseudo-Ecgbertus), 1933. — Vroeger uitgever Benj. Thorpe 1840
«ancient laws ».
(*) Varga Lucie (protestantsch), Das Schlagwort vom finsteren Mittelalter, 1932.
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geschiedenis, zijn geworden de volks- en kerkgeschiedenis van Germanie, die alle opmerkzaamheid verdient.
De kentering komt wellicht het duidelijkst tot uiting in de literatuur
over Pausen en Keizers, alsook over de Kerk. Een reuzenstap naar
een gansch nieuwe kerkgeschiedenis deed Lietzmann. Na langdurige
studie beheerscht hij de historische methode meesterlijk. Daarenboven
bezit hij talent om plastisch te schilderen en niet te bevestigen wat,
om tekort aan bronnen, nog twijfelachtig is. Maar hij mist elk besef
van het bovennatuurlijke en goddelijke in den persoon en het werk
van Jezus-Christus. Paulus wordt bij den bouw der Kerk beter bedeeld
dan de Heer. De tijd voor dit geheel rationalistisch werk was goed
gekozen. Door de nederlaag in den wereldoorlog en het aftreden
van den Keizer als hoofd der Kerk, was de protestantsche gemeenschap verweesd. De nieuw-opgedwongen Rijkskerk beantwoordde
niet aan de vroegere opvatting. Er ontbrak een theorie over de
Kerk, om allen te vereenigen. (Die Bekenntnisse und grundsatzlichen
Aiisserungen zur Kirchenfrage des Jahres 1933, Prof. Dr. Kurt
Dietrich Schmidt 1934) . In de opvatting van Lietzmann schuilt de
strekking, de beteekenis (17) van de H. Schrift, die in de geloovige
tijden overdreven werd, heelemaal weg te redeneeren. Ze krijgt een
bescheiden plaatsje in het groote kader der heele wereldliteratuur, en
wordt een bron van tweeden rang. De Kerk der eerste tijden (18) ,
die door de nieuwe politieke en nationale strevingen veel van haar

(17) Heilige Schrift. Oud en nieuw Verbond, als geschiedkundige bron dikwijls minderwaardig beschouwd tegenover alle niet gewijde boeken :
Eissfeldt Otto, Einleitung in das Alte Testament tinter Einschluss der Apokryphen and Pseudepigraphen, Entstehungsgeschichte des A. T. (Neue theol.
Grundrisse hg. von R. Bultmann), 1934.
Mohlenbrink Kurt, Der Tempel Salonros. Eine Lïntersuchung seiner Stellunk
in der Sacralarchitektur des alten Orients, 1932.
Herzog-Hauser, Gertrud Soter, Die Vorstellung des Retters im altgriechischen
Epos, 1931.
Soder Rosa, Die apokryphen Apostelgeschichte and die romanha f te Literator
der Antika, 1932.
Loewenich, Das Johannes Verstdndnis im 2. Jahrhundert, 1932.
Erdmann, Die Vorgeschichte des Lukas and Matthaeus Evangeliums and
Vergils vierte Ecloge, 1932.
Ldsch St., Deltas Jesu and antike Apotheose, ein Beitrag zur Exegese and
Religionsgeschichte, 1933. Katholiek, vele dwalingen uitstekend belichtend.
(18) Kerkgeschiedenis :
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 5 laatste deelen.
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belang verloor, wordt in de nieuwe opvattingen van hare ingrijpende
religieuse beteekenis beroofd. Toch is Lietzmann en geheel deze
rationalistische school mijlenver verwijderd van de theorie der Germanisten en Nationalisten, die elke aanraking van het ras met het
Christendom betreuren. Nu laat Lietzmann zich nog in met het voorhouden van het universalistische streven in de christelijke Oudheid.

Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, 3 Bd., 1931 — tot de Xlle
eeuw.
Rauscher-Altaner, Patrologie.
Frederik Torm, Die Psychologie der Pseudonyrnitát im Hinhlick auf die
Literatur des Urchristentums, 1932.
Enrhard, Die Kirche der Martyrer, 1932.
Kirsch, Kirchengeschichte, 1930.
Peterson, Die Kirche aus Juden and Heiden, 1933.
Flade Gottfried, Die Erziehung des Klerus durch die Visitationen bis zum
10. Jahrhundert, 1933.
Hegel Eduard, Die kirchenpolitischen Beziehungen Hannovers and Sachsens
and der norddeutsschen Kleinstaaten zur rUmischen Kurie 1800-1846, 1934.
Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche, I die Anfunge, 1932.
Horst Stephan and Hans Leube, Die Neuzeit. Teil 4 des Handbuchs der
Kircthengeschichte fur Studierende, 1931.
Schultze, Altchristliche Stadte and Landschaften, 1930, 3 Band, Antiochien.
PAUSEN EN KEIZERS :
Protestantsch :
Wolf Julius, Rómische Geschichte, 2. lidlfte : die rdmische Kaiserzeit, 1932.
Kruger, Das Papsttum, seine Idee and ihre Trager, 1932.
Caspar Erich, Geschichte des Papsttums von den An f ringen bis zur Halle der
Weltherrscha f t, 1 Bd. Romische Kirche and Imperium Romanum, 2 Bd. bis
Karl den Grossen, 1933.
Wuhr Wilh, Studien zu Gregor VII, Kirchenreform and Weltpolitik, 1930.
Fr. Lerner, Kardinal Hugo Candidus, 1931.
Buist-Thiele Marie Luise, Kaiserin Agnes, 1933.
Gerda von Puttkamer, Papst Innozenz IV, Versuch einer Gesamtcharakteristik
aus seinen Wirkungen, 1930.
Dunken Gerhard, Die politische Wirksamkelt der papstlichen Legaten in der
Zeit des Kampfes zwischen Kaisertum and Papsttum in Oberitalien unter
Friedrich I, 1931.
Kauffmann Heihr, Die italienische Politik Kaiser Friedrich I each dem Frieden
von Constanz, 1933.
Pollak Frey, Die Kunsttatigkeit unter Urban VIII, Bd. 1.2. 1931.
Holtzmann Robert, Der Kaiser als Marschall des Papstes, Eine Untersuchung
zur Geschichte der Beziehungen zwischen Kaiser and Papst im Mittelalter, 1928.
Michel Anton, Quellen and Studien zum Schisma des XI. Jahrh. Humbert
and Kerullarius, 2 Teile, 1930.
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Later zal hij tegenover de kerstening der Germanen stelling moeten
nemen en wel tegen de nieuwe stroomingen in, hetgeen hem dan ook
wellicht moeilijkheden kan bezorgen.
Verheffend en tegelijk verdiepend rijst Ehrhards « Kirche der
Martyrer » uit de groote verwarring omhoog ; het werk beantwoordt
aan alle wetenschappelijke eischen en behandelt tevens het goddelijke
piëteitsvol.
Maar de hoofdmoeilijkheid tegen het werk van Lietzmann, de geloochende Godheid van Christus en zijne opwerpingen er tegen,
wordt opgelost door Losch.
Keizers en Pausen, beiden hooren in de duitsche protestantsche
literatuur geheel anders samen, dan in 't even welk ander land. Het
Oostenrijksche (Habsburgers) en sinds 1871 het duitsche Keizerrijk
zijn volgens de oudste joodsche en christelijke chronijken het
vierde Rijk (*) door den profeet Daniel verkondigd, het Rijk dat
tot het einde der tijden bestaan zal. De onttroning der beide
monarchen is dan ook een gevoelige, neerdrukkende slag ; toch
Rassow Peter, Die Kaiseridee Karls V dargestellt an der Politik der Jahre
1528-40, 1932.
Walser Fritz, Fiin f Spanische Denkschriften an den Kaiser Karl V, 1932.
Friedensburg Walter, Kaiser Karl V and Papst Paul 111, 1932.
Gallati Frieda, Die Eindgenossenscha f t and der Kaiserhof Ferdinands II and
Ferdinands 111 1619-1657, Geschichte der formellen Lostrennung der Schweiz
vom Deutschen Reich im westfalichen Frieden, 1932.
Gasser Adolf, Die Entstehung and Aushildung der Landeshoheit im Gebiete
der schweizerischen Eidgenossenscha f t, 1930.
Gasser and Keller, Die territoriale Entwickelung der schweizerischen Eidgenossenscha f t 1291-1797, 1932.
Schmitthenner Paul, Krieg and Kriegfuhrung im Wandel der Weltgeschichte,
Europdische Geschichte and Shcdnertum, 1933.
1930.
Die deutschen Parteiprogramnze. Heft 1 Salomon Vom Erwachen, Des politischen Lebens in Deutschland bis zur Reichsgrundung 1872. Heft 2. Mommsen
and Gunther, Im deutschen Kaiserreich, 1871-1918, 1932.
Katholiek
Guller Emil, Papstturn and Bussgewalt in spátrómischer and friihmittelalterlicher Zeit, 1933.
Schmidlin, Papsttum and Pdpste im Zeitalter der Restauration, 1800-46, 1933.
Seppelt, Der Au f stieg des Papsttums, 1931.
Seppelt and Leffler, Papstgeschichte von den An f Tingen bis zur Gegenwart,
919 Bilder, 1933.
Bernhart Jos, Der Vatikan als Thron der Welt, 1929.
(*) La part de la Chronique juive dans les erreurs de l'histoire universelle,
Nouv. Rev. Theo!. 1934, p. 941 ss.

DUITSCHLANDS VERLEDEN EN TOEKOMST

179

gaat de literatuur () de oude baan en traditie verder op, alsof er
niets gebeurd was. Vroeger ondernomen uitgaven worden voortgezet. — Al de werken van Pastor over de Pausen waren apologieën ;
de geschiedschrijvers die zijn werk voortzetten : Schmidlin, Seppelt,
Bernhart, mogen nu een heel wat vrijeren toon aanslaan. Sinds
Pius IX zijn wereldlijk gebied verloren had, werd de politieke rol
van den paus slechts als een aanmatiging beoordeeld. De macht was
alleen bij den Keizer. Maar betrekkelijk snel kregen de protestantsche
historici zin voor het opkomen en tenietgaan van politieke machthebbers. Den val van Wilhelm II hebben ze op de vroegere pausen
toegepast, die machtig tegenover de keizers gestaan hadden. Caspar
Erich, een leek, die het priesterlijke karakter van het pausdom niet
begreep of tenminste volledig verwaarloosde, beschreef in twee geleerde boekdeelen het geleidelijk opkomen van de wereldlijke macht
der pausen tot den tijd van Karel den Groote. De schrijver heeft een
klaren kijk voor groote historische stroomingen en hun samenhang.
Naast dit groote werk zijn talrijke boeken en brochures verschenen,
met dezelfde verheugende strekking, de pausen rechtmatiger te beoordeelen dan de ouderen dit gedaan hebben. Uit de meest uiteenloopende standpunten warden de betrekkingen tot den keizer bestudeerd : alles samen genomen steeds in welwillenden zin.
ONS BESLUIT.
Hiermee verlaten we den stroom van het drukke letterkundig
leven. Zijn golven en deiningen stuwen verder, ook wanneer we onze
opmerkzaamheid op iets anders richten. Met sympathie, met een
open oog het geestesleven van een volk na te gaan, werkt verheffend
en bevredigend. Wat kan nu echter voor ons Katholieken het « facit »,
de slotindruk zijn, bijzonder tegenover de protestantsche godsdienstige werken, die we zoo even beschouwden ?
Vooreerst is er vreugde, rechtmatige voldoening over het succesvol strijden der Katholieken. Om dit succes door een gemakkelijk
te begrijpen voorbeeld aanschouwelijk voor te stellen, nemen wij de
geschiedenis van het Vaticaansch Concilie. Terwijl de Katholieken
onder de wetten van den Kulturkampf gedrukt gingen, verschenen
langzaam, in verloop van tien jaar (1877-1887) drie hatelijke boek(*) Kehr, Italia pontificia, 7 Bd.
Kehr, Erdmann Hispania pontificia.
icia.
Holtzmann, Britannia pontificia.
Lohmann, Collectio Wigoriensis (Collectio Londinensis Regia).
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deelen van den Oud-Katholiek Joh. Friedrich. Eerst 16 jaar later
durfde Granderath S. J. het aan een uiteenzetting te geven, bijna
uitsluitend naar het standpunt der infallibilisten. Ze kon derhalve
niet alzijdig bevredigen. Pas in 1933-34 verscheen een geheel onbevooroordeelde beschrijving der innerlijke gebeurtenissen van het
Concilie door Dom Butler (in het Duitsch omgezet door Hugo Lang
O. S. B.) waaraan nu ook de Protestanten de voorkeur geven. Het
werk toont klaar en scherp aan, hoe tot het laatste oogenblik, een
weliswaar steeds afnemende minderheid, vollen weerstand bood. Ze
brengt evenzoo doeltreffend naar voren, hoe het aan het geloof eigen
is, dat wie met volle recht tegenspreekt, waar het om eigen oordeel
en strekking gaat, zich integendeel gehoorzaam bij het besluit der
meerderheid, bij de eigenlijke definitie aansluit.
Maar het zou toch niet gerechtvaardigd zijn, met een gevoel van
voldoening alleen, al het lastig zoeken en werken der Protestanten
op zij te schuiven. Wekken de heldhaftige gevoelens van honderden
predikanten in de verdediging van hun overgeleverde leer in ons
niet de overtuiging, dat zij in dit geloof ter goeder trouw opgegroeid
zijn, en daarom ook, alle moeilijkheden ten spijt, vast besloten er in
te volharden ? Als het zoo is, ligt dan ook in de talrijke wetenschappelijke werken, die we hier opsomden, een heldhalftig streven om
tot kennis van volledige waarheid te komen. Want achter ieder groot
litterarisch werk staat een levende persoonlijkheid, die zijn eigen
idealen vertegenwoordigt en vol verlangen naar nieuwe doeleinden
streeft.
Hoeveel edels en groots ligt dan niet in deze machtige literatuur, getuigend voor het karakter van het volk, waaruit het ontstond.
Voor wie nog niet in ons geloof vereenigd zijn blijkt het werken, om
de ondankbare en bittere erfenis der zoogezegde Reformatie, ongewoon lastig ; en is dan de trouw, de ijver waarmee ze dit erf hunner
vaderen verdedigen niet beschamend voor menig Katholiek land,
dat de splitsing der 1.6 e eeuw niet kende ? Verwierpen hier breede
lagen der bevolking niet de zonnige, stralende en alzijdig verblijdende
leer der Katholieke Moederkerk om wille van een armzalige aalmoes ?
Welk groot verschil valt niet onmiddellijk op tusschen de talrijke
protestansche schrijvers en geleerden in dit werk vermeld en zoovele
ongeloovigen uit zuiver katholieke landen ? Bij de eersten toch bewonderen wij onbaatzuchtigen wetenschappelijken arbeid, onvermoeid voortgezet, bij de tweeden treffen wij enkel armzalige oppervlakkigheid aan.
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De Katholieke Romanschrijver (`)
door E. H. Joris EECKHOUT
der Kon. Vlaamsche Academie

« La responsabilité de l'écrivain, il n'est pas de question qui me
tienne plus a coeur. »
Deze belijdenis wijst er op, dat Mauriac, de veelvoudige wisselwerking tusschen leven en kunst, allerduidelijkst vóór den geest staat.
Uitbeelder van leven ageert hij op het leven ; voorstelling immers
wordt op den voet gevolgd door navolging.
Hoe dient de katholieke romancier zijn taak op te vatten ? Een
vraag, volkomen gelijkluidend met deze andere : Welke specifieke
kenmerken vertoont een katholiek roman ? Dergelijke benaming heeft
slechts één zin, kan er maar één hebben : een verhaal organisch gegroeid uit de algeheele katholieke levensbeschouwing. Welke eischen
stellen hier theorie en praksis ? Hoe komt de katholieke kunstenaar
te staan vóór het leven ? Overkoepelt zijn visie de gansche wereld,
of welft ze alleen maar een... laagsteeksch patronaatzaaltje ?
Stof voor den roman biedt het heele leven, zooals het reilt en zeilt,
zoowel aan den katholieken als aan den niet-katholieken schrijver.
Het onderscheid tusschen beiden ligt dus niet in het verwerkbaar
materiaal, maar essentieel in de wijze waarop dit verwerkt wordt.
Het is eigenlijk 's kunstenaars levensbeschouwing die hier de manier bepaalt. Zijn opvatting van wereld en mensch schept de atmosfeer, waarin zijn personages ademen ; dezen hebben dan ook van
zelf een aardje naar hun vaartje !
Grijpt het katholicisme met zijn wereldbeschouwing niet verengend
in bij den artist ? Is het niet een leer, die langs de heirbaan der kunst,
vooral met oogkleppen en oorlappen gediend is ?
Laten we liever grifweg beweren, zonder ook maar in de verste
verte aan paradoks te doen, dat de roman een bij uitstek katholiek
genre is, een uitvloeisel en illustratie van de kristelijke beschaving.
(*) Uit een studie over Francois Mauriac, binnenkort verschijnend in « Litteraire
Profielen », zesde bundel,
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Hij is immers uiteraard een vrij menschenspel, of beter, want
vollediger, een vrij handelingen -kompleks tusschen personen, die in
zekere mate als malkanders gelijken optreden.
De Oudheid met haar onwrikbaar geloof in het fatum, en haar totale onbekendheid met naastenliefde, heeft nooit den bloei van het
genre bevorderd. De gewenschte teelgrond was er niet.
Hier — evenals op het gebied der wijsbegeerte trouwens -- bracht
het Kristendom vernieuwing en verrijking. En wat een verruiming
vooral ! Niets immers is zoo opvattend, voor wie, met de litteratuur
der Ouden, ook anders dan bij name bekend is, als de niet zoo . wijduitgestrekte ideeën- en gevoelskring, waarin zich de personages
bewegen. Denk maar aan het gering getal konflikten, die uitgestreden
worden in grieksch epos en tragedie. Het zijn steeds weer dezelfde
motieven. Uitbeelding van leven trouwens meer in de diepte -- van, daar hun onvergankelijke, eeuwig-menschelijke schoonheid -- dan in
de ruimte. Terentius' a nil humani » was feitelijk grootspraak ; veel
menschelijks bleef de kunst der Ouden volkomen vreemd, moest haar
vreemd blijven !
Het Kristendom, bloei der Openbaring, heeft de bakens verzet,
ver buiten het leven zelfs. Niet alleen wordt door de kristelijke kunst,
geen enkel zuiver-menschelijk element ter verwerking afgewezen,
maar heel wat nieuwe thema's melden zich hier voor 't eerst aan.
Op wereld en mensch werden vroeger-onbekende verten geopend.
Tot haar schrijnendste en scherpste konflikten werd de tragiek der
driften opgezweept.
Men kan gerust getuigen, dat het Kristendom, ook in de kunst —
de wijsbegeerte ontsloot het bijbelsche Godsbegrip onvermoede
vergezichten — het volle leven inluidde.
in

Hoe vervlakkend daarentegen, tot in de vervelendste eentonigheid,
gaat te werk : de paganistische levensbeschouwing, die, op onze
dagen, hoe langer hoe meer veld wint, ook in de litteratuur, niet het
minst in den vrouwelijken roman. Zij kan niet buiten het vleesch om.
Hoe dat volle leven in de kunst dient of kan weergegeven, daarover loopen de meeningen wijd uiteen. Ook bij katholieke kunstenaars.
Zelfs dien kranigen Louis Veuillot ontglipt ergens : « j'ai douté qu'un
chrétien put écrire un roman ». Hij heeft dien twijfel intusschen
praktisch opgelost met zijn boek-uit-één-stuk : K L'honnête femme'.
Over 't algemeen onderschatten ze hun vrijheid. Dat andersdenkenden hun deze totaal ontzeggen, spreekt van zelf. Het ras der don
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Quixotten, die met vermolmde formules als « geboeid door het dogma
ma », of a verslaafd aan de moraal », windmolens en waterzakken te
keer gaan, is nog niet uitgestorven. Dat der Sancho-Panza's overigens
ook niet.
Uit een passus van Mauriac (ontleend aan zijn studie over André
Lafon, den jonggestorven auteur van den bekroonden roman :« l'Elève Gilles ») blijkt allerduidelijkst het, op dit stuk, heerschend misver
stand. « Si la religion seule est créatrice de conflits, nul doute pourtant qu'elle détourne ses f idèles de peindre dangereusement les passions ; elle tue le romancier pour que le saint s'épanouisse ; la sainteté
c'est presque toujours le silence. »
De heilige moet heelemaal niet sterven, opdat de romanschrijver
leve ; al is het ook een fondamenteele waarheid, dat de godsdienst den
schrijver afschrikt van « de gevaarlijke voorstelling der driften. »
Hierin kulmineert zelfs de hoofdvereischte door den katholieken
kunstenaar na te leven.
Hem wordt op het hart gedrukt : beeld de wereld uit naar de
weidsche gamma van haar kleuren en klanken ; stel den mensch
voor in strijd gewikkeld met zijn driften, maar wacht u er voor « de
peindre dangereusement ».
Een katholiek, of hij aan wetenschap doe, of aan kunst, moet overal
en altijd de waarheid nastreven. Volkomen onderdanigheid aan de
feiten is zijn leus. De waarheid verdraaien, om ze te verbloemen of
te verleelijken, is meteen den weg tot de kunst versperren.
De kunstenaar moet den mensch voorstellen in de uitstraling van
zijn volledig wezen.
Het leven staat voor den mensch essentieel in het teeken van den
strijd.
Een driftenstrijd vooral, want de mensch haakt naar geluk ; ter
verwezenlijking van dit levensdoel worden driften opgeroepen en
voortgejaagd, aan den aard van het doel ontleenen zij hun ethische
beteekenis. De mensch, hoe ook een vat vol tegenstrijdigheden,
laat staan : met booze en goede neigingen bedeeld, — de waarde van
zijn leven ligt in de manier, waarop hij het kwaad te snoeien weet,
en het goed te enten — blijft ten slotte een vrij wezen ; den hevigsten
driftenstorm kan hij te boven komen, het hoogere in hem, rede en wil,
laten zegevieren over het lagere, verbeelding en zinnelijkheid ; het
vleesch onderwerpen aan den geest. Vooral omdat hij in dien strijd
steeds kan gesterkt door hulp van elders, en hooger : de genade Gods
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is immers ook een fysisch ingrijpen in ons leven, niet om het ook
maar eenigermate te krenken, maar integendeel te verinnigen en te
veredelen, en zelfs op te voeren tot een deelgenootschap met de
Goddelijke Natuur. Om het tot geestelijke overwinning te brengen,
beschikt de mensch steeds over de daartoe volstaande genademiddelen ; op allerlei wijze echter kan men de genade weerstaan ; den
mensch, als vrij wezen, is het mogelijk allereerst tegen zichzelf zijn
heerlijkste voorrecht uit te spelen !
Van deze principieele opvatting van mensch en leven dient de
katholieke kunstenaar uit te gaan : alleen in die atmosfeer is een
katholiek roman leefbaar. Een katholiek roman is dus het werk van
een kunstenaar, die er integraal de katholieke levensbeschouwing,
theoretisch en praktisch, op nahoudt.
Maar... wikkelt juist dit K integrale » hem niet in een verbitterden
zelfstrijd ?
Eenerzijds moet hij de waarheid getrouw zijn, en dus in den
mensch niet alleen overwinningen, maar ook de schandelijkste neerlagen vermelden, en anderzijds zich volstrekt onthouden van alle
aanstekelijke driftenuitbeelding. Want, men poge den aard van dit
zedelijk gevaar niet te verdonkeremanen. Er zijn romans, uitsluitend
voor lezers, die weten wat er op de markt te koop geboden wordt,
daarbij van zessen klaar zijn, en dus feitelijk van vele markten thuis ;
misschien zelfs moesten romans er maar alleen zijn voor dat soort
van menschen ; een levensonervaren immers oordeelt over een roman,
zooals een blinde over kleuren. Het staat intusschen onwrikbaar vast,
dat er romans te vinden zijn, die tot « no man's » lektour behooren
om wille van den aard der voorstellingen.
Sommige schilderingen immers kunnen een mensch onderstboven
schudden, m.a.w. in hem de hiërarchische orde der vermogens verstoren, en dus ook de rust der reine schoonheidsontroering. De
mensch is mensch vooral door zijn geest, niet door zijn vleesch ;
kunstgenot is geestelijk genot, geen zinnelijke opzweeping. Van sommige beschrijvingen is absoluut zedelijk gevaar niet weg te cijferen.
Stelling die natuurlijk verworpen wordt, door wie alle levensverschijnselen goed heeten, en praktisch overtuigd zijn, dat men zijn
leven zoo maar dient uit te vieren, zich te laten meevoeren op 's leyens waters, en nergens perk of paal, dijk of dam te stellen is. Bij
dezen geldt noch ons ethisch. noch ons esthetisch bezwaar tegen
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hetgeen we eenvoudig als pornografie wegzetten, (Men denkt hierbij
dadelijk aan sommige boeken van een Gide en een Lawrence) .
Het kwaad is in de wereld ; het zit diep met den mensch vergroeid;
de katholieke romancier moet er rekening mee houden ; hij dient het
uit te beelden om wille der menschelijke waarheid.
Al wat levenselement is, kan ook kunstelement worden, al wat
zich in 't leven voordoet, overgebracht naar 't plan van de kunst,
maar niet altijd z o o a l s het zich feitelijk in 't leven voordoet.
Zinnelijke passie mag nooit in haar dolste uitspattingen schril afgeschilderd. Een katholiek romanschrijver mag sommige beschrijvingen
dus niet aan ; wel kan hij van alles gewagen, maar niet alles onbewimpeld voorstellen. Met dezen eisch trouwens is allerminst een
verminking der kunst gemoeid. Kunst is immers essentieel een keus.
Joyce ' s systematiek om er in zijn romans volstrekt alle fysische en
psychische elementen bij te sleuren, loopt noodzakelijk uit op een failliet. Kunst is geen realiteitsduplikaat ; als zulkdanig ware ze trouwens
volslagen overbodig ; ook van esthetisch standpunt uit staat vast dat
de heele realiteit zoo maar niet « en bloc » in de kunst overgaat.
Leggen groote kunstenaars beslag op de heele realiteit ? Maar, waar
wil men dan heen met uitdrukkingen als « trache de vie », « planche
d'anatomie morale », « coupe de vie » en dergelijke meer ?
Is bij een Balzac, die vooral typen in 't leven roept, en Dostojefski
die het bijzonder gemunt heeft op de veelvuldige tegenstrijdigheden
in het individu, de gekozen stof dezelfde ? En, hoe varieert van eeuw
tot eeuw, en zelfs, binnen éénzelfde eeuw bij verschillende schrijvers,
de kijk van den kunstenaar op wereld en menschen ! Worden zij
niet telkens in hun keus geleid door hun levensbeschouwing ? En
slaat die niet vanzelf, zoowel op den aard der stof, als op de manier
van voorstellen ?
Blijkt trouwens niet, hoe langer hoe duidelijker, dat de romanciers
er niet meer op uit zijn « de faire concurrence á raat civil », maar
wel te scheppen « une monde ideal grace auquel les hommes vivants
voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les
uns aux autres plus de comprehension et plus de pitié » ?
In zijn bekende « Lundi » over Gustave Flaubert, en diens « Madame Bovary », (het slot ervan is spreekwoordelijk geworden
« Anatomistes et physiologistes, je vous retrouve partout ») schrijft
Sainte-Beuve ( en dit citaat geldt hier heelemaal niet als weeldeartikel in een pralerige belezenheidsuitstalling, maar als bekrachtiging
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van eigen oordeel door dat van een vrijzinnig kritikus) . « Dans la
dernière moitié de 1'ouvrage qui n'est pas moins étudiée ni moms
exactement exprimée que la première, je signalerai un inconvénient
qui a trop éclaté ; c ' est que, sans que 1 ' auteur y ait visé certainement,
mais par l'effet méme de sa méthode qui consiste á tout décrire et a
insister sur tout ce qu'il rencontre, il y a des détails bien vifs,
scabreux, et qui touchent, peu s'en faut. à l'émotion des sens : il eut
absolument fallu s'arréter en desa. Un livre, après tout, nest pas
et ne saurait jamais être la réalité méme. Il y a des points ou la description, en se prolongeant, trahit le but, je ne dis pas du moraliste
mais de tout artiste sévère. »
Hoe zou dan een katholiek kunstenaar in zijn keus anders dan
schiftend en keurend te werk gaan ! Om een dubbele reden dus,
weert de katholiek, die zijn Credo kent en stipt naleeft, uit zijn kunst
zekere elementen : eenerzijds, omdat ze esthetisch niet te rechtvaardigen zijn ; anderzijds, omdat ze ethisch schadelijk kunnen inslaan.
Zijn besef van zedelijke verantwoordelijkheid tegenover de zielen
stelt hem duidelijk den eisch, het leven, dat hij tot in zijn afschuwelijkste, niet weg te cijferen verwording, gade geslagen heeft, záó
weer te geven, dat de lezer toezie en begrijpe, zonder gegronde
vrees voor zedelijk gevaar.
Hoe aanschouwelijker daarbij de zinnelijke schildering, hoe sterker en precieser naar voren moet treden, de konklusie besloten in de
voorstelling van alle leven : onontkoombaar wreekt zich de natuur
op al wie zich tegen haar wetten kanten. Hiermee is, in de verste
verte, geen erbijgesleepte, en dik opgesmeerde tendenz gemoeid ;
alle leven immers bevat zijn filozofie ; zij is ervan een integreerend
bestanddeel. Ieder schrijver is een moralist. Mauriac ziet dat allerduidelijkst in waar hij schrijft : « Au cceur du réel, que nous le youlions ou non, il est impossible, si nous sommes fidèles dans notre
peinture, de ne pas découvrir la règle morale qui est le signe perpétuel
que Dieu nous donne de Sa présence. » In het kunstwerk, spreekt
dit element -- heet het gerust zijn immanente tendenz —
voor zichzelf ; het is dus volkomen overbodig, en een bewijs trouwens
van onmacht, dat de kunstenaar zelf, telkens weer, van achter 't hoekje springt om zijn voorstelling toe te lichten.
Om te besluiten wenschen we hier den Mauriacrvan-thans, den
katholiek die romancier is, uit te spelen tegen den Mauriac-van-vroeger, den romancier die katholiek heette. Het houdt immers geen
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steek, waar hij beweert (zooals hij deed in « une heure avec... »)
« Il est heureux pour un romancier d'être catholique » (omdat hij
aldus, inderdaad, beter dan wie ook, vertrouwd kan zijn met introspektie die tot dieper kijk op anderen leidt) , daar aan toe te voegen
très dangereux pour un catholique d'être romancier » (vanwege
het vermeend bezwaar der vrijheidsbeperking tegenover de realiteit) .
Zelfs een heilige, aldus Maritain, zal
ligt de drang er toe nu
eenmaal in zijn natuur -- romans schrijven !
Uit deze principieele uiteenzetting valt duidelijk af te leiden. dat iemand als
Walschap, om de manier waarop hij zoogenoemde katholieke milieu's uitbeeldt,
onmogelijk kan gerubriceerd onder onze katholieke romanciers. Het blijft intusschen
hoe langer hoe onbegrijpelijker, dat kritici, die katholiek heeten, altijd voort, niet
durven te wijzen op den verderfelijken invloed van Walschap's romans uitgaande.
Zoo loopen er heel wat lezers vanzelf in, te gereedelijker zelfs, daar Walschap ze,
in « Dietsche Warande en Belfort », waarvan hij de beheerder is, nu en dan,
vergast op snoepgoed voor kinderen in den trant van « de vierde Koning ».
(Ruimer-denkenden onthaalt hij elders -- in konkurreerende periodieken ! -- op
gekruider kost). Ter overweging hier, de wijze woorden van iemand, die zielenlast
draagt : « Vooreerst wou ik de vraag stellen of we den opbloei van onze Vlaamsche
litteratuur -- inzonderheid van onze roman-litteratuur — met een onvermengd
gevoel van vreugde mogen begroeten.
Het sexueele — en liefst het abnormaal-sexueele -- is ontegensprekelijk een
dankbaar onderwerp. Het bekoort den schrijver en den lezer, het beteekent sukses,
het jaagt de uitgaven in snel tempo achter elkaar door de pers. En dan, waarom
niet ? Het is toch psychologie, nietwaar, werkelijkheid, leven ? Jawel, en jammer
genoeg, het is, althans van sommige levens, de psychologie, het leven... en de dood,
-- de passie waarover Sint Paulus, in het misepistel van dezen Zondag, zegt dat
ze onder de kristenen niet eens diende vernoemd. Maar waar u dat leven schildert
zooals u het soms doet, over uw geweten heen, wilde ik wel, dat u even kont
luisteren naar de gewetensklacht van onze jeugd die nog om raad en leiding vraagt
en het beste deel is van ons groeiend geslacht, — en dan rijst in m i j
de voor u, kunstenaar, zeer beangstigende vraag, hoe
u die vertroebeling van de zielen in den tijd of in
de eeuwigheid zult goedmaken. (*) (Mgr. K. Cruysberghs, De
Kerk. Zes Vastenpreeken gehouden in de Kapellekerk te Brussel, 1934, N. V.
Standaard-Boekhandel, blz. 59) . Over Walschap's jongste boek « Celibaat » liet de
vrijzinnige Dirk Coster zich uit als volgt, in « De Stem » : « ...reeds eenige
bladzijden van dezen auteur geven de onbestemde sensatie, of er in dezen geest iets
verwrongen is, of er iets scheefs in is, iets dat scheefgetrokken is als de frame
van een fiets na een lichte aanrijding. En terzelfdertijd de drang, dat scheefgetrokkene weer recht te maken... Is het hem gelukt ? Neen, het is hem
niet gelukt. De zaak was ook werkelijk te paradoxaal van opzet. Hij

(*) Spatieering van mij, J. E.
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heeft ten hoogste een der belangrijkste kleine Vlaamsche boeken geschreven
van den laatsten tijd, een beeld van kleinsteedsch Vlaamsch leven, voortreffelijk
van satyrische helderziendheid, keurig van factuur en van knappende kortheid, maar het zeer diepe probleem dat in den kern van dit alles lag, heeft
hij niet tot een bevredigende oplossing kunnen brengen... Is dit alleen een technische
fout ? Ik geloof het niet. Ik geloof dat hierachter iets anders zit. Een verwrongen
heid, een preoccupatie in Walschap zelf. De pre-occupatie namelijk het leven zoo
donker en afschuwelijk mogelijk te zien... Hij heeft de Dostojevskiaansche tendenz,
om, waar God te veel lijden in deze wereld gebracht heeft, daar nog wat leed
aan toe te voegen. Waarom ? Daarom ! Misschien om God nog schuldiger te
kunnen maken, zooals Dostojevski zelf en sommige zijner figuren zeer duidelijk
doen... Wat dus de in Walschap aanwezige psychische potenties tot grooter en
meer harmonisch aandoende kunstwerken zou kunnen brengen, dat is, in laatste
instantie : een spontaner en rustiger verdeeling van licht en duister. (« De Stem »,
Jan. '35) . In « Rond Walschap » stelt Dr. K. van Acker de vraag : « Is Walschap's
werk, werk van een gezonde geest ? » Laat ons allen hopen dat de jongen niet
goed wist wat hij aan « den gulden Winckel » toevertrouwde : « Schrijver is iets
pathologisch ; een geest die verstoord is, die niet goed werkt, produceert kunst. »
(VI. Geneeskundig Tijdschrift, '34, blz. 749).
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Wezenstrekken van den Godsdienst
door Dr. H. ROBBERS S. J.
Nijmegen

Onmiskenbaar gaat er door het moderne denken een strooming
naar het religieuse. Op het 8 e internationale Congres van Wijsbegeerte, in September 1934 te Praag gehouden vulde het thema :
« Godsdienst en Wijsbegeerte » een zeer ruime plaats op het programma, en allerlei grootheden in het internationale gedachtenleven,
met een Brunschvicg van de Parijsche Sorbonne voorop, wilden zich
er over uiten, hoe zij de verhouding van de wijsgeerige bezinning tot
het godsdienstig leven zagen. En het gevaar was grooter, dat men
wijsbegeerte met godsdienst ging vereenzelvigen, dan dat men ongodisme en godsdienstloosheid als het wijsgeerig na te streven ideaal
ging voorstellen. Brunschvicq's conclusie luidde juist dat het hoogst
opgevoerd gedachteleven samen opgaat met het opvoeren van het
godsdienstig leven : « leeren denken is leeren beminnen ».
Aan belangstelling voor den godsdienst als phaenomeen, voor het
beleven van godsdienst ook, ontbreekt het noch in theorie noch in
praktijk. Literatuur over godsdienstwijsbegeerte groeit ieder jaar
aan ; een Bergson bleef niet achter in het aanboren der bronnen van
den godsdienst ; in de kringen waar een systeem van immanentie tot
Pantheïsme voert, spreekt men toch liefst van Religieus Monisme.
In het praktisch leven is het Religieus Socialisme al lang geen onbekende meer ; Nationaal-Socialisme en Communisme hebben zich ook
al vaker als godsdiensten aangemeld. Conflicten met andere stroomingen waarin men godsdienst meer traditioneel wil beleven, konden
daarmee niet uitblijven.
Wat is dan godsdienst ? Beginnen met een definitie, waarmee
allen instemmen, om dan daarmee het kaf van het koren te scheiden,
is ondoenlijk. Men zou lijsten van meerdere bladzijden lang kunnen
vullen met de definities of wezensbepalingen, die er over godsdienst

gegeven zijn. Het uitgangspunt moet trouwens in een denkconstructie
tevens door het geheel worden gerechtvaardigd ; en zoo is een defir
nitie bij een systeem begin en sluitstuk tegelijk. Liever dan bij een
kort-geformuleerde definitie te blijven, zal er getracht worden in
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deze weinige bladzijden een typeerende beschrijving te geven van de
wezenstrekken van den godsdienst, zooals een realistisch-georiënteerde denkrichting die ziet.
Als eerste kenmerk mag wel vermeld worden, dat godsdienst met
de diepste wezenskern van den mensch is samengeweven. Terwijl verschillende cultuurgebieden slechts lets bijkomstigs voor den mensch
schijnen te beteekenen, en dan ook alleen op een ondergeschikte functie aan de peripherie van zijn bestaansgrenzen beslag
leggen, wordt met den godsdienst de diepste kern van binnen omgewoeld. Daarom vinden we ook steeds iets van godsdienst, van
een roep en een streven naar omhoog, naar het absolute, eeuwige,
heilige, overal waar de mensch in kunst- of gedachte-uitingen of
andere vitale activiteit iets blootlegt van zijn innerlijkst wezen.
En deze wezensverbondenheid slaat niet alleen op den individueelen mensch, maar behoort ook aan de gemeenschap. Totaal ongodsdienstige volkeren, die als volk zich niet bij de gewichtigste momenten van het volksbestaan godsdienstig zouden toonen, kent men
nog niet. De leuze : « godsdienst is privaatzaak » is alleen in den
tijd van een ontbindend individualisme kunnen opkomen, en beteekent dan nog zeer dikwijls alleen de afzonderlijke uitingen van dezen
of dien bepaalden godsdienstvorm.
Met het religieuse is een wezensdeel van den mensch aangeraakt,
waarvan men den invloed speurt over heel de uitgebreidheid van een
menschenbestaan. Heel de totaliteit van 's menschen bewustzijnsleven wordt met religieuse aders doortrokken. Niet verstand noch
wil noch gemoed alleen is het orgaan van den godsdienst, maar heel
de mensch. Weliswaar kan psychologisch, in afhankelijkheid van
perioden in leeftijd, van karakter, van volksaard of historisch milieu,
een overwicht vallen op een onderdeel van dit bewustzijnsleven ; het
kan zelfs schijnen of sommige godsdienstvormen enkele gebieden
van dit leven niet of nauwelijks beheerschen ; ja het is mogelijk op
een of ander onderdeel den invloed van het religieuse tegen te gaan.
Maar dit bewijst niets tegen de totaliteitsbeheersching die in het
godsdienstig moment als een eisch van zijn wezen ligt opgesloten.
Het vraagt, dat denken en voelen, willen en streven gebracht worden
onder het religieuse krachtveld.
Vooreerst het denken. Als het menschelijk denken, juist in zoover
het denken is, beheerscht wordt, dan beteekent dit dat tegenover het
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menschelijk denken het beheerschend goddelijke staat als het « andere » van zijn denken en begrijpen : als degene die 's menschen
begrijpen te boven gaat. Alle pogingen om in menschelijke begrippen
den oneindige te vangen, moeten wel iets blijven meevoeren van die
naïeve onbeholpenheid die de zee met een schelp wil leegputten.
Hoewel de menschelijke rede steeds pogingen blijft doen, en in werkelijkheid ook met goed gevolg steeds kan blijven doen, om dit goddelijke te vatten, ja hoewel uit deze andere wereld helder licht en
diep inzicht ons toestraalt, toch blijft dit licht ontoegankelijk, en het
inzicht geeft vooral dit te begrijpen, dat er een grooter gebied in het
religieuse ligt, dan onze beperkte kennis omvatten kan. Maar ondanks dat alles is er toch kennen, is er inzicht en begrijpen. Terwijl
men als 't ware zich teruggedrongen voelt in zijn verstand binnen de
grenzen van zijn denkvormen, die niet geheel geëvenredigd zijn aan
dat alle-grenzen-doorbrekend goddelijk object, toch kunnen er van
hieruit lichtstralen worden opgevangen, die zekerheden geven.
Het voelen is op de tweede plaats te noemen als een terrein, dat
beheerscht wordt door het religieuse moment. Af te wijzen zijn zeker
zulke theorieën die het alles-fundeerende wezenskenmerk van den
godsdienst in het gevoel zien. Maar zoover mag men toch met
Schleiermacher, den vader van deze theorieën, wel meegaan, dat men
het gevoel van « schlechthinnige Abhngigkeit » als verschijnsel
steeds in het godsdienstige ziet optreden. Hier is het niet noodig dat
het gevoel pantheïstisch getint te zien. Het is niet : zich afhankelijkvoelen van de totaalwerkelijkheid der dingen, zooals Schleiermacher
het beschrijft. Niet omdat men zich één weet met het heelal en men
zich doordrongen voelt van den wereldgeest, moet er met Scheier.macher « een lok geofferd worden vol eerbied aan de schim van
den heiligen, verstooten Spinoza » (Schleiermacher : Liber das Wesen der Religion, Werke IV uitg. pleiner, p. 243) . In het onbestemde
gevoel, alleen op zich zelf beschouwd, teekent zich het objectieve nog
niet af, en er is noch een uitgesproken pantheïstisch noch een theïstisch cachet. Zeker is het een gevoel van onze kleinheid en onmacht
tegenover iets grootsch en overweldigends. We kunnen ons zelf, in
objectieve onbepaaldheid daarbij voelen als profaan tegenover het
heilige, als wegschuilend tegenover het dreigende, als zondig tegenover het vlekkelooze. Het kan ons aangrijpen bij natuurbeschouwingen, bij het zien van de zee, bij den aanblik van den sterrenhemel, als
we ons zelf voelen verdwijnen in de eenzaamheid. Als Kant den
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sterrenhemel en zijn categorischen imperatief met elkander mocht
vergelijken, zoo dat het zijn Koningsberger grafschrift kon worden,
dan ligt het punt van vergelijking in de afhankelijkheid tegenover
een gebondenheid die onze ervaring te boven gaat, en die door
beide in ons bewustzijnsleven treedt, zoowel door de sterren omhoog
als door het plichtbesef van binnen. « Twee dingen vervullen het
gemoed met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied,
hoe vaker en dieper men er over nadenkt : de sterrenhemel boven
mij, en de moreele wet in mij », zoo luiden de merkwaardige woorden.
Bij het denken werd het object van den godsdienst niet alléén als
transcendent tegenover de gedachten gevonden, niet alléén als het
totaal onbegrijpelijke, het gansch andere van ons inzicht. Ook bij het
voelen is het niet louter het af stootende als het totaal tegenovergestelde ; het religieuse element doet zich ook voor als het overeenkomende, het goed- en gelijkgezinde. Zoo duiden ook de gevoelens
van rust, verlossing en zaligheid op een invloedsfeer van den godsdienst in dit domein.
De streef- en wilsactiviteit ontkomen ten derde evenmin aan die
alles-omvattende beheersching van de religie. In zoover het goddelijke beheerschend, als het andere, tegenover 's menschen wil staat,
beteekent het iets dat beveelt en verplicht. De wil wordt aangegrepen
door een sterke overmacht, die de richting, waarin de vrije wilskeuzen verloopen moeten, gezaghebbend aanwijst. Uit dit totaliteitskarakter al van den godsdienst, waardoor «kath' olon » op den
geheelen mensch in al zijn vermogens beslag wordt gelegd, volgt
dat een godsdienstlooze moraal, een ethische wilsontplooiing ons
buiten de religieuse sfeer om, niet denkbaar is.
Onderwerping en gehoorzaamheid aan de normen, waardoor men
zich gebonden weet, en het prijsgeven van absolute willekeur in het
handelen, dat alles draagt natuurnoodzakelijk een religieus cachet.
Ook hier in het gebied van het willen is niet alleen de werking
p an verschil te noteeren ; 't is niet alleen « het andere » dat zich min
of meer als vreemd aan onzen wil beheerschend opdringt. Ook in
het willen wordt het goddelijke gewild als het geëigende, dat met
ons willen overeenkomt. Het staat voor ons als het hoogste goed,
dat ons eigenlijk volmaakt ; daaraan beantwoordt een houding van
liefde en vertrouwvolle overgave.
Zooals de totaliteitswerking van het religieuse moment op verstand, gevoel en wil beschreven is, moet het zijn, als het goddelijke
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met het schepsel analoog is. Analogie is overeenkomst en verschil
tegelijk. Deze analogie strekt zich uit over alle vezels van het schepselbestaan, over al zijn vermogens. 't Is de similitudo, het gelijkendzijn van Schepper en schepsel, die echter teven een nog grootere
dissimilitudo of verwijdering beteekent, zooals het vierde Lateraansch
Concilie zich uitsprak. (Denzinger, Enchir. n. 432) .
God is overal in alle aspecten van het schepselbestaan allerintiemst aanwezig ; maar er is geen vereenzelving, die tot Monisme
of Pantheïsme leidt. Datzelfde goddelijke blijft tevens op onmeetbaar-verren afstand boven de activiteitsontplooiing van het schepsel
uitsteken. Zelfs bij pantheïstische godsdienstvormen, waar geen
voldoende onderscheid tusschen God en schepsel bewaard blijft, zet
men toch niet de vereenzelving ten einde toe door ; ook daar is nog
iets bewaard van die analogie, die overeenkomst in verschil. De
natuur als het gewoon dagelijksch waarnemingsobject wordt ook
door hen nog onderscheiden van de natuur, in zoover ze het goddelijk object is van een religieusen cultus. Veel dieperen zin echter
krijgt deze analogie in den theïstischen godsdienstvorm, waar God
wordt gezien als een persoonlijk Wezen, overeenkomend en verschillend met zijn creatuur. Hier, waar het reëele onderscheid tusschen
God en mensch het grondthema vormt, wordt deze analogie veel
consequenter doorgevoerd over heel het vermogensgebied van den
mensch.
In S. Thomas' Gods- en godsdienst-metaphysiek kan men deze
punten op allerlei wijzen herhaald vinden. « God staat buiten de
orde van het schepsel en toch zijn alle schepsels geordend op Hem
(S. Theol. I, 13, 7) . De immanente orde van het heelal -- en dus ook
in den mensch zelf — bestaat alleen zinvol door op God geordend
te zijn, en toch behoort God niet tot het wezen van het creatuur
(Q. Disp. De Pot. q. 7, a. 9 ; q. 3, a. 5, ad 1) . Hoe groot echter de
afstand ook is tusschen het betrekkelijke en het absolute, toch is het
doordringen van God in het heelal en ook in het intiemste centrum
van den mensch zóó innig, dat het een der meest geliefde pseudodionysische en door S. Thomas overgenomen grondideeën is, om den
kosmos sacraal te beschouwen : samen gaan in één op, zonder tegenspraak, dat God de wereld schept en lief t om de wereld 'én om
zichzelf (Q. Disp. De Pot. q. 5, a. 4) .
Hetzelfde wat hier met een paar technisch wijsgeerige termen over
de analogie is uiteengezet, dat hebben de religieuse genieën in hun
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taal uitgedrukt. Als mystiek-begenadigden iets van dit onuitsprekelijke, oneindig-verre en toch zoo nabije ervaren, dan weten zij geen
aardsche categorieën meer te vinden, waarin zij dit kunnen plaatsen.
Een Catharina van Genua roept uit : « Kon ik toch zeggen, wat
het hart gevoelt. Maar ik vind geen woorden om het uit te drukken.
Slechts dit kan ik zeggen : viel er slechts een druppel van al wat
ik voel in de hel, de hel zou in een paradijs veranderen. » En Ruusbroec de Wonderbare zegt van zijn gewaarwordingen, dat de mensch
niet weet wat hem gebeurt. noch begrijpt hoe hij het moet ondergaan. Niemand kan het onder woorden brengen, niemand zelfs kan
het weten, tenzij hij die het gevoeld heeft. — In zulke uitingen ziet
men de analogie als wezenstrek van den godsdienst wel in den
zuiversten en hoogsten vorm beleefd.
Uit het bewustzijn tegenover zoo'n goddelijke werkelijkheid zich
te bevinden, ontstaat in den religieusen mensch de spanning en de
drang naar omhoog. 't Is de onrust naar God, waarover de groote
religieuse persoonlijkheden hun diep-menschelijk verhaal hebben
verteld. Het mensch-zijn, begrepen als een ordening op God, moet
dus steeds als een beweging naar God toe beleefd worden. Er is
die drang om die overeenkomst met God steeds grooter, dien afstand
van God steeds kleiner te maken. Wat ons van het goddelijke wil
afsluiten, wordt smartelijk ondervonden ; de kracht van den geest
wil daarvoor gebruikt zijn om begrenzingen te doorbreken, om aan
beperkingen, zoover het gaat, zich te ontworstelen. Hierdoor wordt
in den godsdienst die drang naar bevrijding en verlossing geboren.
Geen enkele verschijningsvorm van den godsdienst, of men vindt er
iets in terug van dezen wezenstrek, van die verlossingsgedachte
waarvan Jodendom en Christendom geheel en al leven. Het is het
verlangen om de belemmerende werking van de schepselen, in zoover ze van God aftrekken, te overwinnen ; — het is het « cupio
dissolvi et esse cum Christo » — « ik verlang ontbonden te worden
om met Christus te zijn » van S. Paulus.
In zijn diepe wezenskern is dus de mensch een religieuse Godzoeker. God zoekt hij vooreerst, door onder al het tijdelijke en
empirische den eeuwigen, niet-zichtbaren te willen vinden. Godzoeker is de mensch vervolgens in een tweeden zin, door Hem
namelijk, na Hem gevonden te hebben, steeds beter te willen vatten
en genieten. De smachtende beden van het Oude-Testament, evenals
zoovele uitingen der antieke en modern-onkerkelijke literatuur ge-
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tuigen van het eerste God-zoeken : de tweede wijze heeft zijn hoogste
uitdrukking gevonden in de taal der heiligen en mystieken, die verlangen naar een vereeniging met Hem in zijn liefelijke voorhoven.
Een zeer nobele zielehouding is dààr, waar het religieus Godsverlangen zich harmonisch bij het wijsgeerig zoeken aanpast, waar het
gevoel door God aangegrepen, het gemoed en de wil door God
bevrucht, en het verstand door Gods wijsheid verzadigd zoekt te
worden. Een Sint Augustinus en een Kardinaal Newman zijn, onder
meerderen, van zulk eene in Gods-gloed gezuiverde menschelijkheid
de meest gave vertegenwoordigers.
Eindelijk behoort bij de volle ontplooiing van religiositeit, aan het
Goddelijk beginsel de persoonlijkheid te worden toegekend. Gelijk
boven werd aangegeven, grijpt de godsdienst het subject in zijn kern
aan, juist in zijn persoonscentrum, in dat centrale punt, waarheen
alle krachten en bovenal zijn geestelijke krachten convergeeren. In
dat bewustzijnsleven, waar de godsdienst zich ontplooit, staat het
subject tegenover het goddelijke als gelijkend en verschillend. Het
wederzijdsch verkeer, dat karakteristiek is in echte religiositeit, moet
dus gebaseerd zijn op een goddelijke persoonlijkheid, al is daarmee
tevens aangegeven, dat Gods persoonlijkheid niet als in de verengende grenzen van een menschelijke persoonscategorie besloten gedacht mag worden. -- Het gaat er hier niet over, het persoonlijk-zijn
van God voluit te bewijzen, en nog minder te determineeren, hoe
daar in de Godheid dat persoonlijk-zijn in drie personen bestaat.
Er wordt alleen ontwikkeld, dat in een realistische wijsgperige
theorie over den godsdienst uit de analogie tuschen God en schepsel
volgt, dat de aanname van een persoonlijken God als een wezenstrek
van echte religiositeit is te zien.
't Is waar, dat in menigen verschijningsvorm van den godsdienst
het persoonlijkheidskarakter van het goddelijke niet aan de oppervlakte ligt. Eveneens is het waar, dat in menig wijsgeerig systeem
aan het goddelijke als zoodanig persoonlijkheid en bewustzijn worden ontzegd. Daar deze laatste stellingen gewoonlijk volgen uit een
pantheïstischen opzet, of een weigering insluiten, om aan het oneindige oerbeginsel de begrenzingen van menschelijk bewustzijn en
menschelijke persoonlijkheid toe te kennen, is het antwoord daarop
in de bovenbehandelde analogie-beschouwingen reeds gegeven. Zich
God voorstellen op de wijze van een persoonlijkheid, die zijn indivi-
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dualiteit bezit juist door zich afsluitend en afscheidend tegenover
anderen te stellen, — die dus te midden van andere individuen zijn
juridisch gelijkwaardige plaats zou vinden, zou een anthropomorphisme zijn. Maar het groote allesovertreffende en allesbeheerschende
beginsel mag toch zeker niet op een bestaanswijze, inferieur aan onze
persoonlijkheid, worden gedacht. Het kan dus niet als een abstract of
formeel princiep, als inerte substantie of als de blinde en onbewuste
kracht van het kosmisch gebeuren worden beschouwd. Als die God
op ons werkt, zooals een liefde ons beïnvloedt, als zijn aantrekkingskracht in ons een stuwing naar omhoog teweeg brengt, als we door
den drang naar de vereeniging met Hem steeds meer en meer uitgroeien tot zedelijke persoonlijkheden, dan kunnen we Hem niet
beneden ons denken in de orde van het reëele. Pas als we Hem toekennen den hoogsten vorm van reëel-zijn, dat .is persoonlijkheid,
kunnen we ons aan Hem eerlijk overgeven ; dan kan Hij ons met
vrucht in onze persoonskern en over al onze vermogens heen beheerschen.
Willen we ons juist uitdrukken, dan moeten we zeggen, dat Gods
wezen, zooals Hij wordt beschouwd in den godsdienst, niet ligt onder
maar boven den menschelijken persoonlijkheidsvorm. Al wat hierin
eindige grenzen stelt, moet worden weggedacht. Tevens is daarmee gezegd, dat we met Ons begrip Gods persoonlijkheid niet omvatten. In een
oneindig-ver perspectief staat de alles-beheerschende, zich van-allecreatuur-onderscheidende persoonlijkheid Gods. Alleen als God
wordt gezien als een persoonlijk wezen, gaat niet te loor die warme
intimiteit van zich bemind en veilig geborgen te weten, die ligt opgesloten in het heilsverlangen van den godsdienst.
Dat inzicht mag dus als juist worden aangemerkt, dat de ontkenning van de persoonlijkheid in het Absolute wezen niet als een hoogere ontwikkeling van het godsdienstige bewustzijn, maar integendeel
als een teruggang, als een degradatie beschouwt. (Vrgl. zeer terecht
bij Prof. Dr. K. L. Bellon, Godsdienstwijbegeerte, Philos. Biblioth.
1934, p. 256 vlg.) . Een analyse van de wezenstrekken van den godsdienst leerde het ons ; die analyse werd volbracht, gelijk in den aanyang werd gezegd, in de omarming van een realistisch-georienteerde
philosophie.
Het kan goed zijn zich even te bezinnen over dit alles, nu onder
den naam van religiositeit zooveel circuleert, wat toch met het eigen-.
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lijke waardemerk daarvan niet mag worden geijkt. Essentiëele elementen worden er soms in gemist.
Het goed recht van de realistische houding bij het philosopheeren
aan te toonen, waarin de bovenvermelde kenmerken van den godsdienst zich vertoonden, vormt een verhandeling op zich, hetgeen hier
op het oogenblik onze aandacht niet vraagt. Genoeg moge echter
hiermee zijn aangetoond, dat als men godsdienst gaat vereenzelvigen
met het wijsgeerig denken, gelijk ook wederom op het philosophensymposion tijdens het internationale congres te Praag ten gehoore
werd gebracht, — dat er dan een aprioristische of idealistische wijsbegeerte wordt uitgewerkt. Het religieus-monisme van de Spinozavereerders, het idealisme van een Brunschvicq zijn de getuigen ervoor.
Geen wonder dat men de ontwikkeling van het menschelijk denken
als een ontplooiing van de Godheid gaat zien,
en dat dan met den
naam religieus bestempelt — als men van meet af aan het menschelijk denken op het goddelijk niveau brengt, door te zeggen dat het
zijn denkinhoud zich zelf schept.
Het blijkt, dat ook hier niet alle roemen op God en roepen om
godsdienst met instemming kan worden onderschreven. Het eenige
wat nog altijd vrij en gelukkig maakt, is nog altijd : de Waarheid,
Veritas liberabit vos. Maar tegenover die vrij- en gelukkig-makende
Waarheid staat de eindige rede van den mensch niet scheppend,
maar ontvangend, in nederig dankend eerbetoon.
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Een nieuw boek

over Frederik van Eeden c>>
door E. JANSSEN, SA..

Nu slechts, na Frederik van Eeden's dood, nu zijn vele nagelaten
schriften piëteitvol bewaard en aandachtig onderzocht, ons tot in de
diepste ziel laten doordringen van den raadselachtigen, sympathieken
en toch licht afstootenden schrijver, denker, zoeker, maatschappelijken hervormer, profeet en bekeerling : nu pas kan men van hem
een synthetisch beeld ontwerpen, in al zijn bijzonderheden verantwoord en nog meer in zijn constructie.
Dat heeft Dr. van Tricht willen doen. Bloemlezer uit Van Eeden's
werken was hij, met de ontzagwekkende grondstof, sinds jaren vertrouwd. Secretaris van het verleden jaar gestichte Frederik van
Eeden-Genootschap, hij had al de nagelaten geschriften bij de hand.
Gewetensvol heeft hij voltooid « wat een figuur als Frederik van
Eeden toekomt », namelijk « een schets van zijn ontwikkelingsgang
van b i n n en ui t, uitsluitend met het doel hem te verstaan en
te doen verstaan » (bl. 12) .
Een vrijwillig zich beperkend opzet. Van Eeden's afhankelijkheid
van oudere denkers en zijn invloed op tijdgenooten of jongeren vallen
eenvoudig weg. Zooveel te secuurder arbeid kan worden geleverd ;
en de nu veilige besluiten zijn noodzakelijk premissen bij « het eigenlijke boek, dat over Van Eeden geschreven moet worden »
(Kalff) (2).
^
**
« Van binnen uit », heet het standpunt. Het vergt, op de allereerste
plaats, dat de schrijver Van Eeden's persoonlijkheid volkomen zou
inleven : niet alleen in elke van haar onderscheiden, zelfs tegenstrijdige strevingen ; maar voornamelijk in de ééne, diepe beweegkracht
die ze alle vereenigt.
(1) Dr. H. W. VAN TRICHT : Frederik van Eeden. Denker en Strijder. —
Lankamp ' Brinkman, Amsterdam, 1934, 170 bl.
(2) Dr. G. Kalff Jr. Frederik van Eeden. Psychologie van den Tachtiger.
Wolters, Groningen, Den Haag, 1927.
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Is Dr. van Tricht daarin geslaagd ? Aan de eerste levenshelft van
Van Eeden, die der groote kunstwerken, komt, volgens hem, « uitvoeriger beschouwing toe... dan aan de tweede » (bl. 12) . Daarbij
meent hij dat L. J. M. Feber, toen hij over Van Eeden's ontwikkelingsgang schreef (3) , zijn Katholicisme te zeer op den voorgrond
stelde om een objectief juist beeld te geven (cfr. bl. 11-12) ; en deze
dubbele aanduiding waarschuwt ons dat hij, in Van Eeden's bekeering, nooit « het slotakkoord » zal zien « op de symphonie zijns
levens » (4) . Tenminste niet zooals wij dat begrijpen.
Is Dr. van Tricht in zijn opzet geslaagd ? Ja, in zoover dat voor
een niet geloovige mogelijk was ; neen, strikt genomen. Hij heeft het
zwaartepunt verlegd. De intens godsdienstige mentaliteit van den
dichter, denker en strijder heeft hij, verstandelijk, zeer nauwgezet
beschreven ; maar diens wijsgeerige wereldbeschouwing, aesthetische
intuïties en streven naar rechtvaardigheid zijn eerder onvolkomen
uitdrukkingen van den ethischen drang eener God zoekende ziel, dan
leidende levensbeginselen. Van Eeden's werken zijn resultanten :
pas is er een voltooid, of de slotsommen blijken reeds onbevredigend. Momenten, niets meer, in zijne ontwikkeling, laten zij minder
misschien door hun verstandelijken inhoud de ziel van den schrijver
kennen dan door hun bewogen toon : de huivering, het verlangen,
de klacht, de spot, de verontwaardiging... ; en dat, dunkt ons, heeft
Dr. van Tricht aan zijn studie te weinig tot grondslag gelegd. Iets
minder intellectualisme hadden wij gewenscht, iets meer mysticisme
en gevoelde liefde ; iets minder van Pluizer, iets meer van den Onbekende (5) die, in het slottafereel van De Kleine Johannes evenals
in dat van Van Eeden's leven, niet « ongewenst » (bl. 11) optreedt,
maar, hoe lang ook voorbereid, toch nog verrassend.
« Van binnen uit... » : het allerbinnenste binnenste van Van

(3) L. J. M. Feber. Frederik van Eeden's Ontwikkelingsgang. Teulings, 's Hertogenbosch, 1922 (Was eerst in het tijdsch ri ft De Beiaard verschenen).
(4) Feber, 0. c., bl. 70.
(5) De Onbekende verzinnebeeldt God die Liefde is (door V. E. lang pantheistisch opgevat en voorgesteld), en die de menschen drijft tot daden van zelfopoffering en naastenliefde. Daarom verlaat Johannes, voor hem en met hem, alle
genieting ; en gaat hij naar de donkere stad « waar de menschheid is en haar
weedom ».
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Eeden's ziel, de drang naar offer (6) , heeft Dr. van Tricht niet in
het midden gesteld. Hij « verteekent » (cfr. bl. 12) het beeld. En van
de reden gewaagden wij hooger : alleen wie midden in het
Katholiek geloof staat, kan, van daaruit, Van Eeden, heel zijn leven
door en in al zijn belangrijke werken, naar zich zien toeschrijden,
tastend, dwalend, zichzelf bedriegend, ontgoocheld en ontwricht...
om eindelijk, verrast, nabij te vinden wat hij, onwetend, ver
had gezocht.
Dat willen we even ontwikkelen : aan de hand van Dr. van
Tricht Van Eeden's levensloop vluchtig schetsen ; om daarna, het
standpunt verleggend, de bekeering als de bekroning voor te stellen
van dien ontwikkelingsgang.
I.
In vier perioden verdeelt Dr. van Tricht Van Eeden's leven :
« de gevoelswaardering » en « de wijsgerige waardering van de werkelijkheid », tot 1896 ; -- « de strijd om schoner werkelijkheid »,
tot 1907 ; -- « verkondiging van het Ideaal na verloren strijd », tot
± 1915 ; — « dorst naar Verlossing », na ± 1915.
Dat komt hierop neer : tot aan zijn 37 e jaar was Van Eeden hoofdzakelijk de dichter-wijsgeer ; daarna, tot aan zijn 47 e, de sociale
hervormer ; dan, tot aan zijn 55 e ongeveer, de profeet van een gelukkige toekomst ; eindelijk, door ouderdom, verzwakking en onzekerheid in 't nauw gedreven, de zoeker naar verlossing die, in het
Roomsch-Katholiek geloof, de verlossing dan ook vond.
Men kan het nog anders voorstellen : in Van Eeden's leven, zooals
in de meeste krachtige levens trouwens, wisselt stijging met stilstand
af, aanpassing of inzinking ; en die stilstand, aanpassing of inzinking
bereidt, op hare beurt, een nieuwe stijging voor. De eerste stijging
gaat tot 1887 : de Nieuwe-Gidser, schrijver van verzen, studies, blijspelen en De Kleine Johannes, promoveert tot dokter in de geneeskunde en huwt met M. van Vloten. Een korte inzinking, tot 1889,
gaat de wijsgeerige stijging vooraf — naar veler oordeel het glanspunt in Van Eeden's leven , wanneer de smart, de liefde, het
recht, de schijn en het wezen (later nog de dood en de trouw) in
(6) Daaronder verstaan wij : het intuïtief (om zoo te zeggen instinctief) beset
dat elke mensch God moet bereiken, en dat hij het slechts kan door veel lijden,
veel onthechting, door het volkomen offer van zichzelf... ; aan het besef ontspruit
dan het verlangen zoo te leven.
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eene reeks van groote werken worden gepeild en omschreven. Dan
volgt, van 1897 tot 1907, de groote, heldhaftige aanpassing bij de
werkelijkheid ; ze loopt uit op een volkomen mislukking. Maar aanstonds voegt zich een vernieuwing daarbij : « als het eerste luchtschip
verbrandt, maakt men het tweede beter », zegt de strijder in
1909 (7) ; en de onsamenhangende pogingen, tot ± 1915, om door
rechtvaardigheid en liefde een gelukkige toekomst voor te bereiden,
putten zijn lichaam uit en ontwrichten zijn geest. De bitterste ontgoocheling komt daarna : de bewuste ondergang in zwakheid en onzekerheid ; en dan de hoogste stijging : de bekeering...
Nu kan men op de perioden van stijging nadruk leggen ; en als
men de resultaten van Van Eeden's streven opzoekt : dààr vindt men
ze. Doch als men, van binnen uit, den ontwikkelingsgang van den
zoeker wil nagaan ; dan brengen de perioden van lijden, mislukking,
moedeloosheid wel niet een helderder, dan toch een wonderbaarder licht.
En dat heeft Dr. van Tricht te zeer over het hoofd gezien.
*
*g:

Voor hem, gelijk voor Dr. Kalff, ligt de schoone tijd van Van
Eeden in de jaren 1889-1897, toen, slag op slag, de groote meesterwerken — Ellen, Johannes Viator, De Broeders, Schijn en Wezen I
— ontstonden. Voorspoedig leefde het jeugdig gezin te Bussum ;
en de jonge geneesheer, mededirecteur van het eerste gesticht voor
psycho-therapie te Amsterdam, genoot eer en aanzien, sympathie en
vertrouwen.
Moedwillig verbrak Van Eeden dat geluk. Zijn sociale bemoeiingen
belemmerden vooreerst de stoute vlucht van zijn geest ; zijn rustebooze arbeid, jaren lang, sloopte, vóór den tijd, zijn lichaamskracht.
Hij ging den weg op die hem tot waanzin zou leiden. Een vluchtig
zich hervatten nog, nu en dan, doch dat de ontbinding niet stremde ;
geniale vonken ook, verscheidene, maar geene werd een voedende
vlam... ; en toen, na 1915, « de levensmoeilijkheden zich tot een
onneembare barrikade opeenstapelden » (bi. 114) ; toen bleef hem
niets anders meer over dan « het zich-ontveinzen », d. i. « overweldigd zijn, tenslotte de dingen en zichzelf niet meer durven zien zooals
ze zijn » (bl. 114-115).
(7) Zie E. d'Oliveira. De Mannen van '80 aan het Woord. Tweede druk, bl. 98.
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Zoo treedt Dr. van Tricht in het voetspoor van Dr. Kalff, die van
een boek, als apologie aangevat, een requisitoir maken moest. Met
dit verschil alleen : Dr. Kalff beoordeelt alles bitter en afwijzend,
Dr. van Tricht mild en tegemoetkomend. Dr. Kalff spreekt van den
4( faun », Dr. Van Tricht beeldt den schrijver-denker uit als een
« eenheid in tegendelen » ; en waar de eerste de bekeering als eene
totale verloochening en verlaging voorstelt, wordt zij bij den tweede
het gedwongen steun-zoeken van een machtelooze die niet anders
meer kan (zie bl. 151) . Daarvan uitgaande, doch daarvan alleen,
beweert hij dat het Katholicisme voor den grijzen zwerver « een zegen is geweest » (bl. 153) . Het steunde hem zedelijk, het verlichtte
zijn ouderdom ; « het heeft... hem -- waarom het tenslotte gaat —
momenten doen kennen van waarachtig Godsbesef » (bl. 153) .
Neen, daarom gaat het tenslotte niet ; het gaat om de eeuwige
redding der ziel. En als de bekeering niets anders was dan het noodgedwongen terugwijken van een overwonnene ; dan is het Katholicisme weinig meer dan een veilige burcht voor mislukte levens.

H.
Geen probleem heeft Van Eeden meer beangstigd dan dat van het
lijden. Het lijden in de natuur en in de menschelijke samenleving
vervreemdde reeds De kleine Johannes van Windekind en van
Pluizer ; en wanneer « vele tranen zijne oogen hadden verhelderd »
(cfr. De Kl. Joh., einde) zag hij den Onbekende, over de zee, rustig
naderschrijden. Hij a herkende » hem.
Zijne godsdienstig-wijsgeerige periode zette de zoeker in met
Ellen, een Lied van de Smart (1889 ) ; en in al de volgende groote
werken, zuivert de smart -- onder den vorm van renutiatie, deemoed,
beproeving --- de menschen van alle schuld, kleinheid, beperking en
duisterheid. De smart-gelouterde en vuur-gestaalde alleen kan eindelijk verzwinden in de pantheistisch opgevatte Liefde : Smart is het
bruisend dempen van onevenwichtigheid, Liefde is evenwicht (8) .
Heel ver staat zulke theorie van de christelijke leer, die in het
lijden de straf ziet der zonde. Maar door die straf te ondergaan
heeft Christus de zonde overwonnen ; en zoowel de Katholieken
(8) Wij zouden hier veel teksten moeten aanhalen. Wij verwijzen alleen naar
Ellen, Derde Zang, IX ; en naar Het Lied van Schijn en Wezen I, 7 e zang.
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als Van Eeden, beschouwen de smart als louterend, verheffend, met
God vereenigend... welke loutering en vereeniging met God, alleen
theoretisch, verschillend worden opgevat.
Van toen af had Van Eeden Katholiek kunnen worden, bekende
hij later, maar hij kende de Roomsche Kerk niet. Psychologisch beschouwd, vertoonde zijne mystisch getinte ascese zeker verwantschap
met de Katholieke ; en het psychologisch aanvoelen van zijn streven
naar God was den intuïtiever denker meer waard dan de rationeele
structuur zijner gedachten. Nader dan Pluizer, dan Wistik zelfs,
stond hem de Onbekende. « Alle leven streeft in beginsel vanzelf
naar God. Op dit « vanzelf » legt Van Eeden telkens de nadruk »
(bi.. 71 ) .
Toch rijpte de bekeering niet : de denker bouwde zijn levensbeschouwing nog op in het ijle ; hij volgde nog niet, met de daad, de
« Heilige Richting, linie van genade » (9) , die hij nochtans helder
voor zich zag. De geweldige werkelijkheid zou, geleidelijk, al het
broze van zijn gedachtenconstructie versplinteren, en alleen ongeschonden laten de harde waarheidskern.
.,.*^.,.

Met een mengeling van heldhaftigheid en trots trad de dichterwijsgeer in het sociale leven : heldhaftig omdat hij, voor wat hij
waarheid en recht meende, rust en toekomst opofferde ; trotsch —
eerder naïef ijdel -- omdat hij, kinderlijk onbevangen, waande de
wereld te zullen hervormen.
Hij trad het geloof tegemoet.
Want één ding werd hem klaar : slechts een van God gezondene,
een Messias, kon de menschen gelukkig maken (10) . Een « dichterprofeet-koning » meende hij eerst ; deze was zeker niet ver, en als
zijn Johannes de Dooper kon hijzelf wellicht optreden (11 ) . Hij zocht'
(9) Het Lied van Schijn en Wezen I, 2e zang.
(10) Het Messias-motief is in de meeste boeken en breedvoerige artikelen of
beschouwingen van 1905-1915 aanwezig. Het meest in het tooneelspel Winner
straf (1906) , de voorstelling van een Messiaskind (een moderne Jeanne d'Arc) dat
zijn leven offert ; en in de drie proza-deelen Sirius en Siderius (1912, 1914, 1924)
die den levensloop van een Messias moesten uitbeelden.
(11) Volgende uitlating, in den mond van Vico Muralto gelegd, is zeker kenschetsend : « Ik kon niet beproeven dien Heros, dien Sootèr der menschheid te zijn,
want ik wist wat er toe noodmg is. Maar ik wist en weet ook dat hij geboren zal
worden, met die onfeilbare gewisheid waarmee de statistiek het aantal genien en
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dus, in Amerika, een assicié-organisator, een « inspired millionaire » ;
hij was, in 1914, de eerste voorzitter van een utopischen « Wereldrijksdag » ;... en daar hij zijn inspiratie als wankel aanvoelde, wilde
hij ze op droomgezichten doen berusten en op spiritistische mededeelingen... Meer en meer joeg zijn trots hem belachelijke dwaalwegen op ; meer en meer ook bracht zijne heldhaftigheid de schoonste
offers. Totdat hij, rond 1915, physisch ontzenuwd, moreel geschokt,
intellectueel onevenwichtig geworden, zijn laatste pogen verzwinden
zag. Hem restte niets meer.
Niets meer dan twijfel, nakende ouderdom, machteloosheid ; maar
ook het besef dat het diepste lijden hem het dichtst bij God
voerde (12) : de oude lijdensgedachte, door eigen bittere ondervinding uitgediept en tot zuivere waarheid gebracht... Met een schijnbaar mislukt leven achter den rug en den dood voor oogen (13) ,
ontwaarde de oude man nu de heldere waarheid : « zoo de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen ; maar zoo ze
sterft, brengt ze rijke vruchten voort » (Jo. XII, 24) .
Toch kostte de laatste stap hem veel : hij was het zoo anders
gewoon ; en « breek die trots in je » (14) . Men heeft, ook na zijn
bekeering, van zijn aarzeling gesproken, van zijn tobben, van zijn
vergissingen omtrent sommige punten van de Katholieke geloofsleer... hoe kón het anders ? De oude gewoonten en denkwijzen
werkten door, zijn uitgeput lichaam pijnigde hem meer, hij voelde
het klare bewustzijn hem ontglippen...
Maar zijn bekende voordracht : Mijn Overgang tot de Kerk (15)
ademt vrede ; uit zijn latere werken spreekt, meer en meer, een

misgeboorten, het aantal afwijkingen boven en onder de norm voorzegt. Zijn
geboorte is aanstaande, en wel spoedig, zoo zeker als de geboorte van een meerderheid van zonen na een mannen-moordenden oorlog. Want het ras heeft hem noodig,
Christus behoeft hem.
En zoo ik hem zelf dan al niet kan zijn, zoo kan ik dan toch Johannes de Dooper
zijn, hem profeteerend... » (De Nachtbruid, bl. 268-269).
« ...Laat varen 't laatst houvast
en schenk u gansch aan 't Hooger Wezen weg »
(De Heks van Haarlem, Derde bedrijf, bl. 109).
(12)

(13) Over den dood heeft V. E. sinds 1913, toen zijn zoon Paul stierf, veel
nagedacht.
(14) De Bokkenrijder, of Het Skelet, Vierde tafereel, bl. 131.
(15) Overgedrukt in Langs den Weg, bl. 153-184.
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Katholieke geest (16) ; en aan zijne laatste heldere woorden mag wel
niemand twijfelen : « ...nooit heb ik den moed opgegeven », en dat
hij « ondanks alle tegenspoed toch een doel bereikt had » (17) .
Niet ondanks, maar dóór den tegenspoed heeft hij zijn levensdoel
bereikt ; en het liefst is ons de oude, verdwaasde Van Eeden, een
beeld van ellende. Alles heeft hij verloren ; maar hij vond den lang
gezochten, kostbaren parel.

Alleen een Katholiek kan « het boek » over Van Eeden schrijven.
Niet de starre rationeele denker, die voor levende strevingen doode
namen vindt ; maar de dichterlijke ziener, die door den droom de
daad ziet voorbereid, en in de daad den droom gelouterd. De intensgeloovige die het geloof de diepste behoefte weet der menschelijke
ziel, en hare alles-bevredigende, diep glanzende verlichting. De vrome
mysticus tenslotte die in het lijden, naar Christus' voorbeeld en met
Hem vereenigd, de welige bron heeft ontdekt van goddelijk genadeen verlossingsleven... Zulk een mensch alleen bespeurt den wonderbaren weg, waarlangs Gods Voorzienigheid Frederik van Eeden
heeft geleid.
Maar wie zich nog aan Van Eeden-studie zal wagen... dankbaar
zal hij steeds het werk van Dr. van Tricht ter hand nemen, die,
van uit een onvolkomen standpunt, toch zooveel onmisbare besluiten
zeker heeft vastgelegd.

(16) Ook uit zijn soms droevige Tweede Jeugd-Verzen. Zie Jeugd-Verzen,
bl. 83-120.
(17) Zie de brochure Frederik van Eeden als Katholiek, door E. v. E (eden) .
G(eert) G(roote) G(enootschap), N°° 377.
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Hippokrates, de Vader der Geneeskunde
door Dr L. ELAUT,
docent aan de Geneeskundige Faculteit te Gent

Men roemt de glansperiode van 't oude Griekenland om haar
dichters, haar redenaars, haar dramaturgen, haar veldheeren, haar
wetgevers, haar wijsgeeren, haar beeldhouwers. Wie kent haar geneeskundigen ?
Wanneer men spreekt van de klassieke Oudheid rijst een pleiade
van herauten voor den geest die op alle gebieden van het menschelijk
vernuft blijvende monumenten hebben geschapen welke sinds eeuwen
als het voorbeeld van grootmenschelijke schoonheid en waarheid
worden beschouwd. Boven een menigte anderen steken enkele grooten uit die in hun werk als het ware heel het wonderbare genie van
Hellas kristalliseeren. Demosthenes, Sophokles, Homeros, Pheidias,
Thoekudides, Aristoteles zijn, bezien met de oogen van onzen twintigst-eeuwschen geest, veeleer het zinnebeeld van een genre, van
een school, van een opvatting, het résumé van een stuk geschiedenis,
dan de uitbeelding van een bepaald persoon die in de nevelen van
meer dan vijf en twintig eeuwen bijna volledig zijn geschiedkundige
eenzelvigheid heeft ingeboet. Ze concretiseeren in hun naam die in
't verloop van zooveel jaren tot een symbool werd geidealiseerd,
alles wat hun tijdgenooten dachten en deden.
Zoo ook Hippokrates die terecht als de vader der geneeskunde
bekend staat. Zijn naam is een vlag ; zijn leer en zijn werk zijn het
Corpus Hippocraticum. Zijn historische identiteit moge worden in
twijfel getrokken (werd ook Homeros niet gevierendeeld door critici,
filologen en andere literaire anatomen ?) ; rond zijn naam mogen legenden zijn gesponnen als zooveel verheerlijkende aureolen ; rond
zijn oorsprong, die een goddelijke heet te zijn, mogen fantasieën
zweven, Hippokrates de arts, blijft de verpersoonlijking van een
geneeskundige traditie, van een wetenschappelijke school, van het
medische denken in het meest roemvolle kultuurland der Oudheid.
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De man leefde in de vijfde en vierde eeuwen váór Christus. Zijn
geboorte viel naar alle waarschijnlijkheid in 't jaar 459. Hij bereikte
een zeer hoogen ouderdom ; de eenen laten hem maar 85 jaar oud
worden, terwijl de anderen hem tot 109 jaar laten leven. Zijn afkomst is omgeven door legenden. Zooveel is vrij zeker : hij stamde
uit een van ouds bekende familie van geneeskundigen, deze der
Askiepiaden, die zichzelf liet afstammen van Asklepios, god der
medicijnen. Zijn wieg stond in het eilandje Kos, een der Sporaden,
in de Egeesche Zee, vlak tegenover den meest Zuid-Westelijken
hoek van het Klein-Aziatisch schiereiland. Kos bezat een bekenden
tempel, den god der geneeskunde toegewijd ; in de schaduw van dit
pelgrimsoord waar ook de priesters kwakzalverden en droomen
verklaarden, had zich stilaan een befaamde geneeskundige school
ontwikkeld, die op andere dan godsdienstige grondslagen de medische practijk uitoefende, leerlingen vormde en doceerde. Er waren,
omzeggens, te Kos twee geneeskundige opvattingen of scholen rond
den Aklespiostempel opgeschoten : deze der priesters en deze der
beroepsartsen : naijver zal wel daar, meer dan eens, stofjes aan de
lucht hebben opgejaagd.
Maar er was nog meer. In het naburig eiland Knidos had zich
op gelijke wijze, rond den tempel der godin Aphrodite een ander
geneeskundig centrum ontwikkeld. De naijver tusschen Kos en Kni
dos groeide tot afgunst, soms tot bitteren strijd. Kon Knidos in den
beginne Kos overvleugelen, toch zou de bakermat van Hippokrates
haar mededingster naar de kroon steken, voorbijstreven en uitgroeien tot de meest befaamde medische school der Oudheid ; daartoe heeft Hippokrates met zijn leer wel het meest bijgedragen.
Hippokrates staat in ' t midden van de gouden eeuw van Hellas' geschiedenis en hij die geroemd wordt als de periodeut of rondreizende leeraar is op zijn tochten, die gingen door wat zich toentertijde de beschaafde wereld noemde, met de meest markante figuren
uit Griekenland in aanraking gekomen. De hooge leeftijd die hij
bereikte, maakte dat hij de tijdgenoot was van al de mannen die
Griekenlands geschiedenis uit artistiek, kultureel en politiek oogpunt
hebben opgebouwd.
Platoon zag hij geboren worden en overleefde hij met één jaar ;
Sokrates was amper tien jaar ouder, maar Hippokrates zou nog vijf-
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tig jaar treuren om het meineedige vonnis dat den meester van
Platoon tot den giftbeker veroordeelde. Aristoteles zelf was reeds
veertig jaar wanneer de stokoude Hippokrates, tusschen Larissa en
Kroton, in Thessalië, overleed in het jaar der 111 e Olympiade.
Hippokrates kreeg zijn wijsgeerige opleiding van de filosofen Gorgias en Demokritos die beiden ook meer dan honderd jaar oud werden. Tijdens zijn verblijf te Athene wier magnetische aantrekkingskracht alle intellectueelen naar zich toehaalde, leerde hij den treurspeldichter Sophokles en den blijspeldichter Aristophanes kennen.
De twee aartsvijanden Aischines en Demosthenes, beiden redenaars
van buitengewoon talent, hoorde hij in hardnekkig dispuut omtrent
de politiek van pro of contra Macedonië en Philippos. Op zijn eiland
Kos ontving hij de smeekende boodschap van het volk van Athene
om de ongelukkige stad te komen bevrijden van de pest waaraan
ook haar veldheer en leider Perikles zelf bezweken was. Hippokrates
vertrok, en door maatregelen van ver-strekkende beteekenis, die
veel op onze sociaal-hygienische verordeningen gelijken, ging hij den
geesel te keer en roeide hem tot de laatste kiem uit. Te dier gelegenheid ontmoette hij daar ook Pheidias die zijn naam in het beeldbouwwerk van Akropolis en Parthenon had vereeuwigd.
Hij was ten tweede male te Athene toen deze stad, onder Alkibiades, om de heerschappij tegen Sparta, den Peloponnesischen oorlog
voerde. Hij .kende er den beeldhouwer Praxiteles die het standbeeld
van Aphrodite voor haar tempel te Knielos, de geneeskundige mededingster zijner heimat, had vervaardigd. Hij kende er ook Thoekudides den geschiedschrijver en leerde er beseffen al de onhebbelijkheden die staatslieden en politiseerde kunstenaars en geleerden kunnen ervaren, wanneer de kansen voor hen verkeeren.
Hij zelf, al was hij de getuige van zooveel staatspolitieke gebeurtenissen, geraakte in hun draden niet verstrikt ; hij stond er boven
en buiten en hield zijn geest en handen vrij in den dienst zijner
wetenschap en in den dienst van alwie op zijn hulp en kennis beroep
deed. Artaxerxes, koning der Perzen, zond een legaat naar Kos met
de opdracht Hippokrates te bewegen zijn door de pest uitgedund
leger ter hulp te snellen ; hij liet den beroemden en geleerden arts
den glans van zijn rijkdommen in de oogen schitteren. Maar de grootste onder de groote koningen moest ondervinden hoe Hippokrates
verbolgen en verontwaardigd over het aanbod, het offer van de
hand wees.
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ZIJN WERK.

Men heeft vroeger wel eens beweerd en geloofd dat de met den
naam van Hippokrates verbonden roemvolle periode der Grieksche,
de allereerste uiting was van een wetenschappelijke geneeskunde ;
alsof deze door Hippokrates, den vader der geneeskunde, uit het
niet zou zijn geschapen. Niets is minder waar. Hippokrates is niet de
schepper, maar de meest vooraanstaande vertegenwoordiger van
een stelsel dat als hippokratisme bekend staat. Deze geneeskunde
reikt met hare wortelen veel dieper, tot in de empirie van Hippokrates' voorgangers zoowel in Griekenland als in Egypte en de andere
landen rond de Middellandsche Zee.
Het Corpus Hippocraticum is een geheel van schriften die door de
traditie van vele eeuwen aan den naam van den grooten Griekschen
arts zijn gekoppeld. Het aantal dezer schriften is vrij groot : er zijn
er meer dan vijftig. Ze werden in het Duitsch uitgegeven door R.
Fuchs, in 1900 en beslaan drie in 4° banden ; in het Fransch door
Littré gecommentarieerd en vertaald. Deze uitgaaf telt 10 banden
in 84° (1839) . De herkomst dezer schriften, of ze van Hippokrates
zelf of van zijn leerlingen zijn, is, ook hedentendage, nog niet met
zekerheid uitgemaakt. Reeds in de derde eeuw vóór Christus was
omtrent hun unitairen oorsprong twijfel gerezen. Wat er ook van
zij, ze stammen allen uit het midden der 4e eeuw vóór onze tijdrekening en vormen, ondanks zekere tegenstrijdigheden betreffende
oorzaak en behandeling van sommige ziekten, een vrijwel goed samenhangend geheel.
Het meest belangwekkende van zijn schriften zijn de Aphorismen,
een boek dat krioelt van rake kantteekeningen en waar ook de
moderne medici veel wijsheid kunnen putten. Wanneer men dit
boek doorloopt kan men op sommige oogenblikken den indruk niet
wegwerken dat twintig eeuwen van geneeskunde ons feitelijk niet
veel verder hebben gebracht.
Het Corpus Hippocraticum berust hoofdzakelijk op de wijsgeerige
stelsels van de natuurfilosofen die Hippokrates voorafgingen : het
wordt dan verder vervolledigd door de beleeringen gegroeid uit de
empirische geneeskundige gebruiken en behandelingsmethodes in
zwang rond de orakelende tempels.
Een oude volksoverlevering, die tot in de verste oertijden is terug
! e vinden, zoekt de ziekte te verklaren door een verandering der
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vier lichaamssappen of humoren (bloed, slijm, zwarte gal en gele
gal) ; aan deze opvatting sloot zich aan de natuurfilosofische beschouwing over de vier hoofdelementen volgens Empedokles ( t.t.z.
de aarde, de lucht, het water en het vuur) . Het evenwicht uit het
wonderbaar mengelmoes van de vier humoren met de vier elementen
ontstaan zou het leven zijn : en de ziekten zijn te herleiden
tot storingen van dit evenwicht. Dit is de hoofdschotel van de hippokratische ziektenleer.
Alles wat voor de geneeskunde uit deze theorieën is voortgesproten wordt in Hippokrates om zoo te zeggen verpersoonlijkt. En hier
,s een schifting tusschen het anecdotische, het mythische en het
echt medische niet meer mogelijk.
Groot was de invloed van Hippokrates op den ontwikkelingsgang
der geneeskunde : in de oude tijden zijn zijn leer en zijn stelsel
schering en inslag geweest. Eerst een paar eeuwen na Christus
groeide uit de beschaving van Rome een ander geniaal arts, die
wel zijn evenknie te noemen is, met name Galenus. Men kan
zonder overdrijving zeggen dat deze twee tot aan den vooravond der
twintigste eeuw de geneeskunde hebben beheerscht. Hun geneeskundige stelsels loopen uiteen en zijn op heel verschillende grondvesten uitgebouwd : dit dualisme vond zijn uitdrukking in de thans
nog gebruikte spreuk : « Hippokrates zegt ja, Galenus zegt neen h.
D^ klinische geneeskunde in de 18 e eeuw, te Leiden, met Boerhaave,
die geen schooner titel nastreefde dan de leerling van Hippokrates
genoemd te worden en als communis totius Europae praeceptor bekend staat, was niets meer dan een schitterende renaissance van het
zuiverste Hippokratisme. Met Boerhaave's leerling, Van Swieten, die
de grondlegger werd van het zoo hoog geroemd medische ondervw ijs
te Weenen, kende het Hippokratisme zijn mooiste triomfen.
EEN BLIK IN ZIJN SCHRIFTEN.
Hippokrates is vooral door zijn schriften een groot leermeester
geweest. Een oningewijde zal daarin natuurlijk het spoor bijster
worden. Wij zullen ons veroorloven voor de lezers van STREVEN
alleen het meest typische daaruit te vermelden, betreffende enkele
hoofdvakken der geneeskunde.
Anatomie. De hippokratische ontleedkunde berust op het onderzoek van dieren : tot een stelselmatige ontleding van menschenlijken
is het niet gekomen door religieuse vooroordeelen en esthetischen
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afschuw. Af en toe dierf men het toch wel aan een blik te werpen
in den innerlijken bouw van den mensch en benuttigde men de kans
op een aangespoeld lijk of een ter dood gebrachten booswicht. De
beenderen en de spieren alleen zijn betrekkelijk goed bekend ; maar
over den bouw van ingewanden en zintuigen had men ten tijde van
Hippokrates de meest verbluffende . opvattingen. Deze bleven bijna
ongewijzigd voortheerschen tot het midden der zestiende eeuw toen
Vesalius de menschelijke ontleedkunde opbouwde.
Ziekteleer. De ziekte is een dyskrasie t.t.z. een afwijking van de
normale humorenmengeling. De invloed van erfelijkheid, van natuurlijke voorbeschiktheid, van ouderdom, van geslacht was aan Hippokrates niet ontgaan : zoo b. v. zegt hij dat de kinderen een groote
neiging tot stuipen vertoonen. Wat zeer waar is. Epilepsie is een zenuwziekte. Ziekten als malaria, typhuskoorts, roodvonk, mazelen,
diphteritis, longontsteking worden zorgvuldig van malkaar onderscheiden en met treffende stiptheid beschreven ; Hippokrates kende
de kraambedkoorts, het nierabces en het verschil tusschen nier- en
blaassteen. De diagnostische kunst van den hippokratischen arts is
een zeer rijke en schijnt later sterk te zijn achteruit gegaan en
vervallen.
In het ziekenonderzoek zal geen enkel symptoon over 't hoofd
gezien worden zegt hij. Men zal zijn volle aandacht schenken aan
den algemeenen toestand en zich niet blind staren op de locale verschijnselen alleen. Hippokrates heeft de teekenen van den naderenden dood op zulke ongeëvenaarde wijze beschreven, dat wij ze hedentendage nog met de benaming « facies hippocratica » bestempelen.
Men voelde de polskloppingen en hield rekening met de lichaamstemperatuur die men met de op de borst gelegde hand trachtte te
bepalen. Men veronachtzaamde te geenen male de lichaamsafscheidingen : de ontlasting, de urine, het braaksel, de tranen, het zweet
en den wondetter. Men stelde alles in den dienst van een preciese
diagnose. Wat meest bewondering verdient, is zijn aanwijzing omtrent het beluisteren van de borstkas om tot een fijne diagnose van
long- en borstvliesziekten te geraken. Wat men aan de ontdekkingen
van Laënnec toeschrijft (in 't begin der 19 e eeuw) , was dus in zekere
mate aan den Griek Hippokrates, vier eeuwen váór onze tijdrekening
bekend, want hij sprak ook van wrijvende, plassende en krakende
geluiden, door zijn oor binnen de borstkas waargenomen.
De hippokratische arts moest zich inspannen voor het stellen
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eener juiste prognose : daaraan zou men vooral zijn echte waarde
toetsen, daar zulks het in hem gestelde vertrouwen verhoogt. De
prognose zou opgebouwd worden uit de analyse van de subjectieve
en de objectieve symptonen. Wat staat Hippokrates hier ver boven
de orakels van Kos en Knidos en de onwetenschappelijke orientalistische droomverklaringen ! Tot de gunstige zeekenen behooren de
normale ademhaling, de rustige slaap, de daling der koorts ; tot de
ongunstige, de bestendige rugligging, het blijven open staan van
den mond.

Behandelingsmethodes. De hippokratische therapie laat zich leiden door deze twee hoofdmotieven : 1") de tusschenkomst van den
arts moet zich beperken tot het ondersteunen van de heelende krachten die in de natuur van het organisme zelf gelegen zijn ; 2°) het
opperste principe is « primo non nocere » ; de dokter weze dus in
alles voorzichtig ; dit zal wel een dubbel kostbare levensregel geweest zijn in een tijd toen men in het wezen der ziekte, in de nog
problematische werking der geneesmiddelen ternauwernood een
zwak inzicht had, en door de gebrekkige anatomische en chirurgische
kennissen zich tot essentieele wijsheid moest beperken.
Hippokrates wijst er zijn leerlingen en volgelingen op hoe men
zorgvuldig van de individualiteit der patiënten diende rekening te
houden : geen overdreven schematiseering ; hij prijst doelmatig dieet
en stipte regeling van de leefwijze en logische verdeeling van slaap,
rust en beweging die tot in de kleinste bijzonderheden worden bepaald. De medicamenteuse behandeling is zeer eenvoudig en tot
enkele afkooksels van kruiden herleid.

Heelkunde bij Hippokrates. Deze bereikte een hoogen graad van
volmaaktheid. De operatietechniek, de voorbereiding der patiënten,
het rijke instrumentarium, de assistentie, de verbanden worden tot
in de puntjes verzorgd en beschreven. Nog op onze dagen gebruikt
men een verband dat de « muts van Hippokrates » genoemd wordt.
De leer der wonden, der beenbreuken, der gewrichtskneuzingen wikt
maar weinig van onze moderne af : hoe vreemd het ook klinke, men
deed schedelboringen en opereerde nierabcessen.
^
,..:^
,.

De hippokratische geneeskunde is niet in haar geheel staande ge{Teven ; haar onvergankelijkheid berust niet op de positieve feiten
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die zij heeft bewezen noch op de methodes die zij heeft voortgebracht. Er is te veel kaf onder het koren. Zij is alleen onvergan
kelijk door den geest die haar bezielt : zijn methodologie is de eenige
waarde van het Hippokratisme.
Hippokrates wees aan de geneeskundigen een nieuwen weg aan ;
den eenen rechten weg langs waar de geneeskunde een schoonere
toekomst te gemoet gaat : n. m. door wetenschappelijke waarneming
en methodes tot ware kennis geraken.

DE ETHIEK VAN HIPPOKRATES ; DE EED.
Hippokrates had een groote achting voor zijn beroep en zijn moreele
waarde. Ook van uit dit standpunt kan men hem als den vader van
de geneeskunde roemen. Op menige bladzijde van zijn schriften kan
men blijken van deze zedelijke grootheid aanwijzen. De Grieksche
arts was een man van wetenschap en kunst maar ook een man met
een hoog besef zijner verantwoordelijkheid. Hij teerde op de hippokratische spreuk : « waar er liefde tot den mensch is, daar is ook
liefde tot de kunst ». De eerecodex van het medische beroep was
neergelegd in wat bekend staat onder den naam van eed van
Hippokrates.
Ziehier hoe deze eed luidt : « Ik zweer bij Apolloon, den genezer,
bij Asklepios, Hygieia en Panakeia, en bij al de goden en godinnen
die ik tot getuige hiervan neem, dat ik naar mijn geheele vermogen
en beste kunnen dezen eed zal getrouw blijven. Ik zal hem die mij
in de geneeskunde onderwezen heeft aanzien als de gelijke mijns
vaders ; ik zal hem bijstand geven en wanneer hij in geldverlegenheid is hem van het mijne meedeelen ; ik zal zijn kroost bejegenen
als mijn eigen broeders ; ik zal hem mijn kunst aanleeren zonder
eenige vergoeding ; ik zal hem met de grondslagen mijner kunst
vertrouwd maken, hem mondeling allen uitleg verschaffen en hem
omtrent de gansche leer alles mededeelen zooals aan mijn eigen
zonen. Dit zal ik eveneens doen voor de leerlingen die ingeschreven
zijn en den eed van gehoorzaamheid aan 's dokters wet hebben
gezworen, maar ook aan niemand anders.
» De zieken zal ik behandelen zooals mijn innige overtuiging en
mijn wetenschap het mij gebieden ; ik zal ze bewaren voor alle schadelijke en onrechte dingen. Ik zal nooit aan niemand vergif geven,
zelfs wanneer hij er zelf om vraagt. Nooit zal ik aan een vrouw
een vruchtafdrijvend middel voorschrijven, maar in reinheid en in
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heiligheid zal ik mijn leven en mijn kunst bewaren. ik zal nooit het
mes gebruiken om een steenoperatie uit te voeren, maar dit overlaten aan de menschen wier beroep het is. Wanneer ik een huis
binnenga zal ik dit doen om de zieken te helpen ; ik zal mij vrij houden van alle opzettelijke kwade bedoelingen en onrecht en vooral
van ontucht met vrouwen of mannen, 't zij slaven of vrijen. Alles wat
ik door mijn omgang met de zieken zal zien en hooren, zelfs buiten
mijn practijk (in mijn sociale omgeving ) , en wat niet verder hoeft
verteld te worden, zal ik verzwijgen en als een heilig geheim
bewaren.
» Wanneer ik dezen eed getrouw blijf en hem niet verbreek, dat
het mij dan gegeven zij vreugde te scheppen in mijn leven en mijn
kunst onder de menschen en voor alle tijden beroemd te blijven.
Wanneer ik er aan te kort kom en meineedig word, dat mij dan het
tegenovergestelde lot beschoren zij. »
Deze eed kan men aanzien als de basis waarop de huidige geneeskundige plichtenleer gegrondvest is. Al heeft het Corpus hippocraticum met al zijn leerstelsels bij de moderne medici aan belangstelling verloren, de ethiek van den vader der geneeskunde, wordt
door alle gewetensvolle beoefenaars van het beroep als een kostbaar
erfgoed bewaard. Reeds zeer vroeg na de opkomst van het Christendom had de Kerk het belang van den eed ingezien en hem dan ook
met een passend christelijk kleed opgesmukt ; de aanhef luidde
« gezegend zij de Vader van 0. H. Jezus Christus. .. » Ook de
Arabische geneeskunde nam den eed over, en in de plaats van
Apolloon kwam dan Allah. De befaamde universiteiten van Montpellier en Glasgow stelden er een op naar hetzelfde type.

DE KATHOLIEKEN IN DE HEDENMAGSC-IE LETTERKUNDE 215

KRONIEKEN
LETTERKUNDE

De Katholieken in de hedendaagsche Letterkunde
door Dr J. VAN GORP

Wij willen, in deze bijdrage, de aandacht vestigen op een der
studies verschenen in : a Katholische Leistug in der Weltliteratur
der Gegenwart » (1), een boek dat de volle opmerkzaamheid voor
zich opeischt van alle katholieke intellectueelen, die aan literatuur
doen. Dat het grootsch opzet revue te houden over de katholieke
wereldletterkunde van dezen tijd, uitgaat van de Duitsche katholieken, wier scheppend kunstwerk toch pas na den oorlog tot het algemeen en ook tot het buitenland doordrong, mag verheugend heeten.
Het geeft blijk van hun niet verslappende vitaliteit in deze — van
ons standpunt uit gezien — bewogen tijden voor het Duitsche
katholicisme.
Het overzicht levert tevens het bewijs, dat katholiciteit niet leidt
tot abstrakte eenvormigheid, daar de katholieke gedachte zich verwezenlijkt in concrete menschen, die verschillen volgens hun gehechtheid aan grond en traditie en ras ; die ieder op eigen wijze « de
onrust des harten » kennen ; die min of meer verstrikt zitten in de
moderne problematiek ; maar die allen bewust streven naar eenzelfde
doel en hopen op eenzelfde genade.
Een bespreking geven van de 19 hoofdstukken van het boek, valt
buiten mijn bevoegdheid. Hier gaat het enkel over de eerste bijdrage,
(Die katholische erzhlende Prosa des deutschen Sprachgebietes) die
de katholieke Duitsche romanliteratuur van nu behandelt. De bekende literarhistoriker, Prof. Dr. Gunther MULLER, uitgever van
en medewerker aan verscheidene standaardwerken over Duitsche
literatuur, bespreekt in het eerste hoofdstuk (p. 1-34) het verhalend
proza. Na er op gewezen te hebben, dat voor de katholieken de
negentiendeeuwsche letterkunde een braakliggende grond is geble
(1) Bij Herder and C o, Freiburg i. Br., 1934, 387 blz., Geb. 7,20 Mk., Leinw.
8,20 Mk.
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ven : van Droste-Hiilshof f en Stifter kunnen we bij het lezen niet
vermoeden, dat ze katholiek waren en het werk van P. Rosegger en
Marie von Ebner-Eschenbach is overwoekerd met liberale wereldbeschouwing ; na er zich over verwonderd te hebben, dat het naturalistisch groot medelijden met de proletariërs en de wereldbrief
« Rerum Novarum » van Leo XIII de katholieke kunst niet hebben geïnspireerd, vermeldt de schrijver als eerste sterkte, maar alleenstaande
persoonlijkheid : Enrica VON HANDEL-MAZETTI. Sindsdien —
dat is sinds het begin der 20' eeuw — hebben een aantal katholieke
schrijvers hun krachten beproefd in den heimatroman, maar hun
werk stijgt niet boven het peil van den lokalen boeren- of kleinburgerroman, uitgezonderd het werk van Heinrich FEDERER. Eerst het
naoorlogsch Expressionisme, dat de taak van den wederopbouw der
Duitsche gemeenschap op zich genomen had, telt onder zijn leiders
en beste krachten een groot aantal katholieken, wier scheppend werk
de spontane uiting is van katholieke gemoedsstemming en levensvizie. Onder de schijvers, die den heimatroman op het peil brachten
van het algemeen menschelijke, verdienen genoemd te worden : Peter
DORFLER (Der ungerechte Heller ; Siegfried im Allgu) ; Paula
GROGGER ( Das Grimmingtor) ; Meinrad LIENERT ( Der doppelte
Mathias) ; Ludwig MATHAR (Herr Johannes ; Die Strasze des
Schicksals) ; Leo WEISMANTJL (Unheiliges Haus) ; Jacob
KNEIP (Hampit der Jager) Josef WINCKLER (Der toile Bomberg ;
Doctor Eisenbart) . Uit katholiek erfgoed scheppen verder : Herman
_ EHR (Heiligenhof ; Nathanael Maechler ; die Nachkommen) ;
ST
Josef PONTEN (Der Babylonische Turm ; Die Bockreiter ; Volk
auf dem Wege) en H. CAROSSA (Rumnisches Tagebuch) .
Hooger kunst genieten wij in de primitieve, verrassend bezielende natuurvizie van een Friedrich SCHNACK (Sebastian im Walde, Beatus und Sabine ; Der Sternenbaum) en de in extatische
woordkunst gevatte natuurmystiek van Konrad WEISZ (Die Li
win) . In sobere klassieke woordkunst teekent Johannes MURON
den primitieven mensch in zijn omgeving en het werk der Genade
op de ontwikkeling van een held (Oasenbriefe ; Kolombusroman :
Spanische Insel, der Seef ahrer) .
Voor expressionistische vizies is echter de legende de gepaste vorm
gebleken. Franz HERWIG heeft met zijn grootstadlegenden den
aanstoot gegeven (St. Sebastian vom Wedding ; Die Eingeengten ;
Hoffnung auf Licht) . Hans ROSELIEB's omschepping van de
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Beatrijs-legende (Die liebe Frau von den Sternen) getuigt van
stoute scheppende phantasie. Karl Borrmaus HEINRICH schrijft in
den stijl der Nieuwe Zakelijkheid Maria- en Heiligenlegenden (Maria
im Volk ; Der H. joannes von Colombini) . Vooral moet hier gewezen
op twee vooraanstaande, lyrisch aangelegde schrijfsters : Ruth
SCHAUMANN (Der bluhende Stab ; Amei ; Yves) en Gertrud
VON LE FORT (Das Schweisztuch der Veronica ; Der Papst aus
dem Ghetto ; Die letzte am Schafott ; das Reich des Kindes) . -- Tot
daar de samenvatting van de eerste bijdrage. Zooals de uitgevers het
in een slotbericht verklaren, is elk overzicht bedoeld niet als een
volledig beeld, maar enkel als een aanduiding van typische
richtlijnen.
In dit verband willen we ook wijzen op een nieuwe uitgave :
LITERARISCHER RATGEBER. Im Auftrag der Vereinigung des
katholischen Buchhandels unter Mitwirkung namhafter Fachref eren
ten herausgegeben von Dr. Wilhelm Spael. 31, Jahrgang 1934-1935.
Deze « Ratgeber », die vroeger door de firma Kosel und Pustet,
Munchen, werd uitgegeven, wordt met dezen jaargang de gemeenschappelijke boekengids van de « Vereinigung des Katholischen
Buchhandels ». En zooals het in het voorwoord luidt, wil hij een
betrouwbare, gewetensvolle en kritische gids zijn. Bij de romans
wordt aangegeven of de schrijver katholiek is, of het werk enkel
bestemd is voor meer ontwikkelde lezers en welke eischen aan den
lezer gesteld worden,
Dr. H. Lentz, die de romanliteratuur van het afgeloopen jaar beoordeelt, komt tot het besluit, dat het blikveld van de tegenwoordige
romanschrijvers eng begrensd is. Het doorworstelen van naoorlogsche toestanden en de opleiding en opmarsch naar de nieuwe volksgemeenschap blijven nog immer het mode-thema.
Onder de talrijke tendenz-romans van dit soort zijn er maar een
paar tot zuiver kunstwerk uitgegroeid : « Das letzte Gesicht » van
Friedrich GRIESE ; « Blumbergshof » en « Herren ohne Heer » van
S. VON VEGESACK.
Oorlogsberichten in zakelijken stijl staan nog immer in de gunst
van het publiek, te oordeelen naar de talrijke heruitgaven en de
nieuw-verschenen werken, waaronder « Der Baum von Cléry » van
VON DER GOLTZ ; « Die magischen Walder » van GUMPRECHT
en « Pasubio » van SKORPIL kunstwaarde bezitten. — Historische
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romans, waarin helden en heldentijdperken herleven, die voor den
tegenwoordigen tijd symbolische beteekenis krijgen, treden meer en
meer op den voorgrond en staan doorgaans op een hooger kunstpeil,
b. v. « Attila » van Gerhart ELLERT ; « Reise in der Ewigkeit »
(Hamannroman) van Hans FRANCK ; « Die Waxenbergerin » van
E. VON HANDEL-MAZETTI (Kath.) ; « Wolfram von Esschenbach » van R. HEUBNER ; « Caesar », « Cromwell » en « Hannibal »
van M. JELUSICH ; « Poggeburg » van W. VERSHOFEN, De
Blut-und-Boden-theorie heeft de heimatromans (landelijke of boerenromans) tot zulken hoogen vloed doen stijgen, dat men trachten moet
het gevaar te bezweren.
Echte Heimatkunst leverden echter alleen : Peter DORFLER
(Kath.) « Der Notwender » ; Margarete SCHIESTL -BENTLAGE
« Unter den Eichen »; Jacob KNEIP (Kath.) « Hunsruck -weihnacht »
en J. OBERKOFLER (Kath.) « Drei Herrgottsbuben » en de pas gestorven Zwitser M. LIENERT (Kath.) « Das Glócklein auf Rain ».
Onder de zakelijke reisreportages verdienen genoemd te worden :
« Unter Eskimos and Walf ischf ángern » van KURT FABER ; « LUderitzland » van Hans GRIMM ; « Afrika weint » van E. F. LOHNDORFF en « Die Herden Gottes » van Hans TOLTEN. --- Van
F. SCHNACK (Kath.) verscheen de kristalheldere natuur- en levensidylle « Der erfrorene Engel ». Van den jongeren G. RENDL (Kath.)
de psychologische romans : « Satan auf Erden » en a der Berufene ».
Als idyllische vrouwelijke confessie-roman, voor rijper ontwikkel-

den mag hier ook « Unter den Apf elbáumen » van Joe LEDERER
genoemd warden.
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EKONOMIE

Russische toestanden : Droom

en

werkelijkheid

door Prof. Dr DE SCHAEPDRIJVER

In de Dossiers de l'Action populaire (i ) geeft Alexandre Marc,
aan de hand van Russisch.-communistische bronnen, een zeer belangwekkend overzicht van den huidigen toestand aldaar en voegt er
enkele suggestieve beschouwingen aan toe, die ook den meest enthousiasten bewonderaar van Stalin tot nadenken zal stemmen...
als hij nog te goeder trouw is.
De conclusie van den schrijver luidt : het is ontegensprekelijk dat
er in Rusland technische vooruitgang waar te nemen is. Wat echter
niet belet dat de Bolsjewiki noch het Communisme, noch de sociale
gelijkheid, noch zelfs de geleide economie hebben verwezenlijkt. Zij
doen aan kolonisatie, als men daardoor verstaan mag : een land
economisch uitrusten in een overhaastig tempo en met dwangmaatregelen.
Kan er van Communisme en gelijkheid gesproken worden in een
maatschappij met immer scherper standenverschil, waar de meeste
menschen als daglooners leven en waar het geld een bron van rijkdom blijft ? Men vatte die toestanden niet op als noodzakelijke
transities tusschen het oude kapitalisme en het toekomstige integraal
Communisme. Als er in Rusland een evolutie waar te nemen valt,
dan beweegt deze zich in de richting van de vroegere « wantoestanden ».
Hoe langer hoe meer zorgen de Sowjets voor een sterke dekking

van de in omloop gebrachte munt. De laatste berichten melden ons
het afschaffen van de Broodkaart ; dus is de broodhandel overge
leverd aan de wisselvalligheden van den marktprijs.
In plaats van te verdwijnen wordt het salariaat de normale toestand in het sociale leven. Met uitzondering van enkele outlaws, die
alleen het recht behouden van den honger te sterven, zijn om zeggens
al de Russen, vrouwen en mannen, proletariërs geworden, ten dienste van den almachtigen Staat-kapitalist.
(1) 10 januari 1935.
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Onder het Tzarenregiem waren er standen : nu zijn er casten.
Boven aan, de almachtige oligarchie der bewindhebbers met hun
rooden tzar Stalin. Daaronder de bevoorrechte leiders van het G P U,
van het leger en van de administratie ; nog lager : de technici, het
stedelijk proletariaat, de soldaten. Ten laatste : het landelijk proletariaat. En om de vergelijking met het castensysteem voort te zetten :
er zijn ook talrijke pariah's, zij namelijk die, als « vijanden » van het
regiem buiten de wet worden gesteld. Na de beruchte rede van Stalin tegen de gelijkmaking (oeravniloeka) en tegen de tendentie naar
onpersoonlijkheid (obezlichka), is er geen twijfel mogelijk dat het
oude individualisme veld wint ten koste van de Marxistische
gelijkheid.
Maar, gaven de Bolsjewiki het op om langs den weg van het
Communisme het aardsch paradijs te bereiken, hebben zij er dan
geen anderen op gevonden, geen veiligen en zekeren : de weg nl.
van de vijfjarenplannen ? Wij leven in een tijd en in een land waar
de woorden : economisch plan, begeesterend werken op de gemoederen van vele menschen. Het plan De Man als reclame-artikel heeft
bij ons bepaald succes. Ook Rusland heeft zijn plan, of liever zijn
plannen. En dat zijn niet loutere propaganda-middelen, toekomstmuziek ten behoeve van naïeve partijgenooten. De Russische plannen zijn in werking getreden. Het eerste heeft reeds zijn vruchten
afgeworpen, het tweede wordt verwezenlijkt. En wie in Rasland
reist, kan er de talrijke realisaties van bewonderen, voornamelijk
als hij het geluk heeft onder de moederlijke zorgen van het Intoeristagentschap rond te kuieren. Geeft het « planmatige » Rusland dan
niet ruimschoots vergoeding voor de teleurstellingen van het « communistische » ? Wettigen de uitslagen van het eerste en tweede
vijfjarenplan het enthousiasme niet van zijn bewonderaars ? Toch
niet. Ziehier waarom.
Dat de economische uitrusting van Rusland sedert den aanvang
van het eerste vijfjarenplan, zeer groote vorderingen heeft gemaakt,
is ontegensprekelijk. Het moet ons trouwens zoo zeer niet verwonderen, als wij rekening houden met de volgende feiten : 1) dat het
land zeer rijk is aan allerhande grondstoffen ; 2) dat het sterk werd
geholpen door vreemd kapitaal en vreemde gespecialiseerde werkkrachten ; 3) dat het Russische volk, opgehitst of gedwongen, zich
aan voorwaarden van arbeid en loon heeft onderworpen, die bij ons
«kapitalistisch» proletariaat onvermijdelijk revolutie hadden uitgelokt.
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Of nu de Bolsjewisten al of gedeeltelijk de vooruitzichten van
hunne plannen bereikt hebben of zullen bereiken is mijns inziens van
minder belang. Van grootex belang is het te weten of zij, bij al die
realisaties van stuwdammen en kanalen, spoorwegen en reuzenfabrieken, kolkhozen en sovkhozen, de stoffelijke welvaart zullen verhoogen en het volk gelukkiger maken. Alvorens op die vraag te
antwoorden, mag het volgende wel overwogen worden :
1) Uit communistische bronnen vernemen wij, dat de planneneconomie hoe langer hoe meer opofferingen vergt. Het belegd kapitaal was van meet af aan enorm : meer dan vijftig milliard roebels
voor het eerste plan (volgens Bolsjewistische schatting) en het
tweede plan is nog gulziger : voor 1933 werd het belegd kapitaal
geschat op 18 milliard, voor 1934 op 25 miliard. Wat al opofferingen
veronderstelt dat niet vanwege het volk ? Arbeid aan lage loonen,
verzaken aan een gedeelte van dat loon, zich tevreden stellen met een
zeer lagen levensstandaard, onbetaalde overuren, enz.
Is het dan te verwonderen dat de Russische publicaties klagen :
het vereischte kapitaal wordt niet meer gevonden ? In de eerste helft
van 1934 werden maar 25 y( der voorziene beleggingen gedaan.
Kortom, hoe meer men vooruitgaat hoe duurder en zwaarder de
uitslagen het volk komen te staan.
Maar ook die uitslagen zijn, op zichzelf genomen, niet zoo schitterend als op het eerste gezicht schijnt. Dat komt hierdoor, omdat
men in de ontwikkeling van de verschillende takken der nijverheid
en van den landbouw, niet gezorgd heeft voor den noodigen samenhang en het vereischte evenwicht. Eén voorbeeld slechts, ontleend
aan een Sowjetsche publicatie : « Er is een groot gemis aan samenhang tusschen productie van het gietijzer eenerzijds, en die van het
staal en van het pletwerk anderzijds. Het achterstel van deze laatste
werkt remmend op de « zwarte » metaalnijverheid. En toch is de
opbrengst van pletwerk van overwegend belang voor de mechanische
industrie. » (Planovoïe Hoziastvo, n° 7, 1934) .
Nog erger is het gesteld met de spoorwegen. Zelfs de Bolsjewistische vooruitzichten — en die zijn natuurlijk optimist -- duiden op
een merkelijk achterstel van het transportwezen op de voortbrengst.
Zoo zelfs dat men zich mag afvragen of de Sovjetregeering het ernstig meent, wanneer zij een vermeerdering van 114 6'/ voor de
industrie en 100 4 voor den landbouw na het tweede plan aankondigt. Want hoe zal men die toegenomen productie verdeelen, wan-
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neer de transportmogelijkheden slechts met 78 yo moeten toenemen ?
En dat zijn Russische schattingen. De werkelijkheid is echter nog
minder bevredigend. Zelfs de Sovjets moeten toegeven dat het transportwezen het zwak punt blijft in hun programma. Wel is de totale
lengte van de spoorwegen van 59.000 tot 83.000 km. gestegen. Maar
de transportmogelijkheden zijn er weinig op vooruitgegaan. In de
Isvestia van 4 November 1934 lezen wij het volgende : « Op sommige lijnen is het aantal ongevallen en ontsporingen dit jaar (1934) op
gevoelige wijze gestegen. Op de lijn van Ekaterinoslav b. v. zijn er
ongeveer 8.000 gevallen van averij geconstateerd, op negen maanden
tijds, tegenover 7.000 verleden jaar. Op de lijn van Tomsk, steeg
het aantal ernstige ongevallen van 96 in Mei, tot 235 in Juli (1934) .
Het is overbodig er op te wijzen hoe dit alles zware schade berok
kent, niet alleen aan het transportwezen, maar aan het gansche
economische leven. Van het verlies van menschenlevens wordt niet
gesproken. Dat is misschien bijzaak.
Dan komt nog de landbouw. Hier ook is er van een samengaan met
de industrieele ontwikkeling geen sprake. Niet alleen investeerde het
eerste plan vijf maal minder kapitaal in den landbouw, maar die
belegging werd dan nog voor 80 % van de boeren zelf afgedwongen.

En daar deze laatsten zich maar niet zoo gewillig lieten uithongeren,
werd de collectivisatie van den landbouw op onmeedoogende wijze
doorgedreven. Wat heeft die collectivisatie bereikt ? De bebouwde
oppervlakte werd uitgebreid maar de opbrengst per hectare daalde.
En, naar alle waarschijnlijkheid is de totale graanopbrengst van
1934 niet hooger dan 80.000.000 ton, d. w, z. gelijk aan de opbrengst
van 1913 ! Moest men daarvoor zoo 'n offers brengen ?
Ook de veeteelt staat er niet schitterend voor. Men hoopte, met
het eerste plan, op een vooruitgang van 66.000.000 stuks hoornvee
tot 81.000.000. In werkelijkheid is men tot 40.000.000 gedaald. Ook
is het tweede plan veel bescheidener : het hoopt de getallen van
1927 opnieuw te bereiken. Maar de laatste berichten zijn weinig
aanmoedigend. Het aantal paarden vermindert zelfs.
De Russische « Communisten » verwijten het de kapitalisten zoo
dikwijls dat zij de belangen van den verbruiker over het hoofd zien.
Maar 'is de verbruiker in Rusland ook niet het groote slachtoffer ?
De lage levensstandaard, het urenlang aanschuiven voor de Staatsmagazijnen, het op rantsoen stellen van de bevolking, het gedurig
tekort aan artikelen van dagelijksch verbruik, zijn dat niet ondubbel-

RUSSISCHE TOESTANDEN : DROOM EN WERKELIJKHEID

223

zinige bewijzen daarvan ? ]a, de Russen moeten zich nog schikken
in toestanden, die wij slechts in tijd van oorlog hebben moeten
dulden. Of het in een nabije toekomst verbeteren zal mag sterk worden betwijfeld, als men de statistieken van 1934 nagaat : gedurende
de eerste zes maanden van 1934 is de productie in vijf takken (op
de 42) van de nijverheid gedaald : de wol-voortbrengst, de kleedingstukken (achteruitgang van 13 % op 1933) , de schoen-industrie,
de conserven en de stokerijen. Voeg daarbij dat juist de verbruiksartikelen met het grootste achterstel op de vooruitzichten, voortgebracht worden.
Het kan zijn dat Rusland een Aardsch Paradijs is, maar laat ons
den Hemel bedanken dat het tamelijk ver van ons verwijderd is !
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Actieve finantieele politiek in Frankrijk
door R. VAN OOTEGHEM

Het wordt met den dag duidelijker, dat in vele landen het laagtepunt van de economische bedrijvigheid voorgoed overschreden is.
Langzaam maar gestadig verbetert de toestand in Engeland, in de
Baltische Staten, in de meeste Engelsche kolonies en Dominions, in
verschillende landen van Zuid-Amerika, ook in Italië, in Duitschland,
in Tsjecho-Slowakije, in de Vereenigde Staten, ofschoon sommigen
van meening zijn dat in de laatstgenoemde l anden de opbloei niet
natuurlijk en dus niet van blijvenden aard is.
Feitelijk zijn het alleen nog maar de landen van het goud-blok
die in de diepte van de depressiekolk blijven wroeten. De hoofdoorzaak daarvan is duidelijk. Toen einde 1931 ongeveer 50 landen de
waarde van hun munt verlaagden (devaluatie) bleven de binnenlandsche prijzen van die landen onveranderd (ofschoon nu in gede
precieerde munt uitgedrukt) . Tegenover de landen met volwaardige,
onveranderde munt (goud-blok) waren die prijzen dus in werkelijkheid flink gedaald. Wilden wij met die 50 landen nog handel drijven,
dan moesten wij, ofwel ook de goudwaarde van de frank verminderen — maar devaluatie wordt door velen als een ramp en een onrechtvaardigheid beschouwd —, ofwel onze prijzen naar beneden
drukken.
Welnu groothandelsprijzen zijn internationale prijzen ; de aanpassing is daar onvermijdelijk en brutaal. De voornaamste elementen
der kostprijzen van industrie en handel integendeel (kosten van
levensonderhoud, salarissen, rente van het kapitaal, algemeene
onkosten, belastingen, enz.) zijn nationale prijzen en dalen
veel langzamer of zelfs heelemaal niet. In zulke omstandigheden
zijn de industrieelen in de goud-landen genoodzaakt, veel goedkooper
te verkoopen wat aan hun zelf bijna evenveel als vroeger gekost
heeft. Zij werken dus met verlies, of sluiten hunne fabriek ; — de
kredieten die zij gekregen hebben zijn « bevroren » — de banken
geraken in moeilijkheden en durven geen verdere kredieten meer
toestaan — de beursnoteeringen brokkelen verder af (in België in
1934 : met 21 %). enz., enz.
De divergentie tusschen groot- en kleinhandelsprijzen wordt
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tegenwoordig in België wel kleiner ; ze blijft echter nog aanzienlijk.
In Nederland en in Frankrijk is zij altijd aanmerkelijk grooter geweest dan bij ons.
Voor den Staat is de toestand al even benard. Terwijl de opbrengst van de belastingen wegens de aanhoudende crisis vermindert, vermeerderen integendeel de uitgaven. Zoo heeft in Frankrijk
de Staat, 't zij voor zich zelf, 't zij voor openbare organismen die hij
moet steunen, in de laatste twee jaren 40 milliard Fr. fr. moeten
leenen. Het gevolg van dergelijke massale leeningen is : de koersen
van Staatsfondsen te doen dalen (er is te veel aanbod) en de rentevoet op langen termijn — ook voor eventueele industrieele leeningen
— te doen stijgen. Zoo zou de Staat tegenwoordig zeker geen
leerring kunnen uitschrijven tegen minder dan 6 a 7 (7 4-,. En toch zal
hij dit jaar weer ongeveer 20 milliard noodig hebben !
Zulk een aanzienlijke som aan de emissiemarkt vragen zou een
tweedubbel nadeel hebben : 1) aan de Staat zeer duur kosten ; 2) de
deflatie-politiek hevig tegenwerken, te meer daar deze in Frankrijk,
volgens de zeer zonderlinge meening van Minister-President Flandin,
alleen nog maar op de rentevoet van het kapitaal behoeft te worden
toegepast. Wat dan gedaan ?

Een wet die resp. op 25 en 30 Januari door de twee Kamers
werd gestemd heeft in deze impasse een voorloopigen uitweg
geopend. Door die wet krijgt de Minister van Financiën
bevoegdheid om voor een maximum-bedrag van 15 in plaats van
10 milliard franken schatkistbons uit te geven.
Schatkistbons of -wissels zijn kortloopende Staatsschulden, b. v.
na 1 of 3 of 6 maanden terugbetaalbaar maar steeds door nieuwe
emissies vervangbaar. Dergelijke papieren worden geplaatst op de
monetaire markt, waar de rente te Parijs nu ongeveer 2 ('/,', bedraagt. (1) Zij worden meestal opgenomen door banken en andere
finantieele instellingen, die er in gewone omstandigheden een uiterst
geschikt middel in zien om het saldo van hunne beschikbare gelden
voor eenige dagen of weken vruchtbaar te maken. Daar nu deze
instellingen wegens de crisis een zeer groote liquiditeit moeten behouden, leek het geraadzaam hun de mogelijkheid te openen ten
allen tijde hunne schatkistbons door de Nationale Bank te laten
(1) Op de Londensche markt bedraagt sedert verschillende maanden de rentevoet
voor Schatkistbons ongeveer 1/4 %. De koersen van de Staatsfondsen beantwoorden
aan een effectieve rentevoet van minder dan 3 °I°.
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herdisconteeren. De Gouverneur van de Banque de France had zich
altijd tegen die praktijk verzet : hij beschouwde ze als een indirect
voorschot aan den Staat, en volgens hare standregelen mag de Bank
aan den Staat niet meer dan 3.200 millioen fr. leenen ( welk maximum
deze laatste tijden steeds bereikt is) . De Regeering trachtte den
Heer Moret tot een breedere opvatting zijner statuten over te halen.
De Gouverneur hield echter voet bij stuk. Den 3den Januari 11. werd
hij afgezet en vervangen door den Heer Jean Tannery, die bereid is
kortloopende Staatspapieren tot een door hem te bepalen bedrag
op te nemen.
Zoo is de Staat dus verzekerd, zonder moeite voor 5 milliard
nieuwe Schatkistbons op de markt te kunnen plaatsen. Maar... hij
zal, in den loop van 1935, 20 milliard noodig hebben ! Waar de overige
15 milliard halen ? Vermoedelijk zal hij aankloppen bij de Caisse des
Dépóts et Consignations, die voor bepaalde doeleinden geld aan den
Staat mag voorschieten. Doch is deze instelling zelf een tijd lang in
moeilijkheden geweest !
Blijkbaar rekenen de Ministers op een klein wonder — een psychologisch wonder. Zoodra het duidelijk werd dat de Regeering
voorloopig geen leeningen op langen termijn meer zou uitschrijven,
-begonnen de koersen van Staatsobligaties ineens te stijgen. Nu hoopt
de Heer Flandin dat deze goede stemming op de Beurs den noodigen
tijd zal aanhouden om de rentevoet op de emissiemarkt te doen
dalen (hetgeen als de dringendste behoefte van de nationale economie
beschouwd wordt) èn — wat misschien nog belangrijker is — om
door herwonnen vertrouwen een gedeelte van de opgepotte gelden
weer in omloop te brengen. Wordt deze dubbele wensch verwezenlijkt, dan zal de Staat binnen een goed half jaar de groote sommen
die hij noodig zal hebben, op de markt op langen termijn zonder
bezwaar en tegen een billijken prijs kunnen leenen.
Een blijvende hausse van de Staatsfondsen is echter zeer problematisch. De tegenwoordige opleving berust op een zeer broos fundament, dat door de minste gebeurtenis stukgeslagen kan worden.
En wat blijft er dan nog over van het mooie plan en van al de
moeite van de Heeren Flandin en Germain-Martin ?
Ondertusschen leek het ons interessant, de aandacht op dit plan
te vestigen. Er is immers een duidelijke analogie tusschen de maatregelen getroffen in België door de besluitwetten van 22 Augustus 11.
en de nieuwe Fransche politiek. Het opzet ni. is hetzelfde : de krediet-

ACTIEVE FINANTIÉELE POLITIEK IN FRANKRIJK

227

markt te verruimen en de rentevoet voor het ontkende geld te verlagen. In België hebben de twee milliard van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid misschien rampen voorkomen... of uitgesteld. Een positieve verbetering hebben zij zeker niet
aangebracht. Men zou ook de Fransche politiek met de werking
van de Amerikaansche Reconstruction Finance Corporation ten tijde
van President Hoover kunnen vergelijken. De vooruitzichten voor
Frankrijk zouden er niet rooskleuriger door worden.
De Heer Flandin heeft zeker dit voor, dat hij een schitterende
redenaar en een diepe menschenkenner is. In al deze zaken speelt de
mentaliteit, de stemming van het volk een groote rol, De MinisterPresident weet het en is besloten al zijn gaven te benutten om zijn
doel te bereiken. Zijne bewering b. v. dat, uitgenomen wat betreft
de duurte van het geld, het deflatieproces in zijn land niet verder
behoeft doorgevoerd te worden kan o. i. alleen als een psychologi
sche manoeuvre begrepen worden. Al te duidelijk is het immers, • dat
de prijzen in Frankrijk nog veel meer dan in België moeten dalen.
Maar zoolang iedereen weet dat de prijzen binnen een maand lager
zullen staan dan nu, koopt men alleen het strikt noodzakelijke en
blijft de depressie aanhouden. Flandin wil deze deflatie-psychose
wegwerken. Hij wil vertrouwen inboezemen, initiatief opwekken,
de zaken weer in gang zetten.
Wellicht zal zijn overtuigingskracht in dit opzicht op den langen
duur doeltreffender blijken dan zijn nieuwe financieele politiek.
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WIJSBEGEERTE
Twee werken van Prof. Dr H. J. De Vleeschauwer

Sfroomingen in de hedendaagsche Wijsbegeerte»
door Prof Dr J. DE MUNTER. S. J.

Onder dezen titel (1) publiceert Prof. Dr H. J. DE VLEESCHAUW ER, in de Philosophische bibliotheek van den Standaard-boekhandel, een werk, dat de Nederlandsche wijsgeerige literatuur met
een nieuwe waardevolle bijdrage verrijkt : het moet o. i. in niets
onderdoen voor al wat op dat stuk random ons in andere landen is geschreven geworden. Ten behoeve van de lezers, die zich voor de
wijsbegeerte en de wijsgeerige problemen interesseeren, trachten we
hier even de groote lijnen van een zoo actueel werk uit te teekenen
met erbij een bescheiden proeve van beoordeeling.

*^*
Zijn opvatting van den geleidelijken groei der Europeesche wijsb geerte, waaraan hij die van de hedendaagsche stroomingen vastknoopt, heeft de geachte Floogleeraar ons zelf vastgelegd in de beide
inleidingen tot ieder der twee deelen van zijn studie.
Middelpunt van dat heele verloop en centraalprobleem is het zijnsvraagstuk, door de Grieken uitgewerkt in een logico-metaphysica
van natuur en heelal, door de Middeleeuwen in een theologische
philosophie, door de modernen teruggevoerd tot de studie van de
subject-objecttegenstelling. De subjectivistische wending, waarmede
Descartes de moderne phase van het Europeesche denken inluidde,
stond meteen in het teeken van het intellectualisme : d. w. z. critische
beschouwing van het verstandelijk vermogen als verbindingsteeken
tusschen het subject en het zijn, en bepaling van de waarde onzer
kennis van het standpunt van datzelfde intellect ; met nog verder
de methodische twijfel als vooropstelling van alle wetenschappelijke

(l) Stroomingen in de hedendaagsche Wijsbegeerte, door Prof. Dr. H. J. DE
VLEESCHAU\VER, Hoogleeraar aan de Universiteit te Gent. — StandaardBoekhandel, 1934, 210 blz.
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loyauteit. Deze epistemologie ging voorts de richting uit van het
rationalisme, waarin de logische wetten van onze rede als het spiegelbeeld worden van de zijnsorde zelf. Uit dit rationalisme vloeide verder het formalisme voort onder zijn beide vormen, zooals die trou
wens reeds in de Grieksche wijsbegeerte voorhanden waren : met
name de volstrekte voorrang van de rationeele vormen op den keninhoud, en ten tweede het ideaal der universeele, alle realiteit omvattende wetenschap. Ten slotte moest dit rationalisme en dit formalisme
in een idealistische wijsbegeerte haar bekroning vinden.
Slechts op één punt nu, nl. in haar anti-ontologische orienteering,
gaat onze hedendaagsche wijsbegeerte akkoord met de denkrichtingen
van het moderne tijdvak ; voor al het overige staan we voor een
schrille tegenstelling : zich afwendend van het subjectivisme, van
het epistemologisch voor-onderzoek, van de uitsluitend structuurmethodologische aanspraken van het rationalisme, van het begripsformalisme, staat de hedendaagsche philosophie in het teeken van
een terugkeer tot het object en de metaphysica, van een mede inacht-nemen der irrationeele factoren van kennis en leven en van
een zich toekeeren tot den inhoud van kennis en begrip.
In concreto nam die bestrijding van de moderne denkrichting den
vorm aan van de bestrijding van het positivisme als leerinhoud, als
philosophie — van het positivisme, dat, met zijn ideaal van abstractivogeometriseerendei wetenschap en zijn practisch-organiseerend bedrijf
van de menschelijke maatschappij en haar cultuur, den dood moest
beduiden van alle ware wijsgeerige bespiegeling en van alle hoogere,
geestelijke waardeschatting. Tegen deze opvatting kwam op het
keerpunt van den 199n en 20e eeuw omzeggens de heele wijsgeerige
wereld in opstand. Eenerzijds onder den vorm van een heropleving
en heropbloei van vroegere systemen : thomisme, kantisme en hegelianisme ; anderzijds onder vorm van nieuwe en oorspronkelijke
synthesen en probleemstellingen.
In verband hiermede verdeelt Prof. De Vleeschauwer zijn werk in
2 groote onderdeelen : 1° de conservatieve, 2° de oorspronkelijke
bestanddeelen van de huidige Wijsbegeerte. In het eerste deel wordt
onder de rubriek « Het Intellectualisme » een plaats ingeruimd voor
het critisch Realisme (0. Kulpe) , het Neo-Thomisme en het NeoVitalisme (H. Driesch) ; daarna komen de verschillende vertakkingen van het Neo-Kantisme en van het Neo-Hegelianisme aan de
beurt. - In het tweede deel worden opvolgentlijk doorloopen : 1° de
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onderscheiden vormen van het utilitaristisch Positivisme, met name :
het Pragmatisme, de Fransche Wetenschapscritiek, de Denkeconomie
(E. Mach) en de Als-ob-Philosophie (Vaihinger) ; 2° de philosophieën van het « Sein » en « Sollen I. : de Waardenphilosophie, het
Fransche en Duitsche Volontarisme, het Personalisme ; 3° de philosophieën van de tegenstelling tuschen geestes- en natuurwetenschap :
de Waardenphilosophie onder dit nieuwe aspect, de Geesteswetenschap van Dilthey en Simmel, de Levensphilosophie van Spengler ;
4° de philosophieën, die de tegenstelling « natuur en leven » uitwerken :
Bergson, von Keyserling, het Neo-Kantisme en de Geesteswetenschap,
in zoover ook zij op dit probleem ingaan, de Noólogie van R. Eucken ;
50 de tegenstelling van intellect en intuitie, als grondslag van de
hedendaagsche kennistheorieën, in de reeds boven vernoemde synthesen -- met als nieuwe verschijning : de Phaenomenologie ; 6° de
uitwerking van de oppositie « vorm en inhoud », wellicht een der
meest opvallende kenmerken van de verschuiving der hedendaagsche
geestelijke belangstelling : zij is reeds aanwezig in het Marburgsche
Neo-Kantisme en in de Geesteswetenschap, maar is toch hoofdzakelijk het kenmerk van de phenomenologische denkrichting.
Men moge ons verontschuldigen den rijken inhoud van Prof.
De Vleeschauwer's arbeid slechts met zoo'n droge opsomming en
inhoudstafel weer te geven : wie er meer wil van afweten, moet
naar het boek zelf grijpen, want van een zóó gedegen, maar reeds
uitteraard beknopte en gedrongen studie, kan moeilijk, binnen deze
plaatsruimte, meer dan een schematisch overzicht gegeven worden ;
dat is overigens ook niet noodig tot ons doel, nl, den weg te wijzen
naar het werk zelf.
*

Niemand, meenen we, zal na lezing van dit werk, ernstig durven
twijfelen aan de verdienste en den moed door den geachten Hoogleeraar aan den dag gelegd in dit zoeken en vinden van orde en
richting en zinbepaling van wat zich niet zoo heelemaal zonder
gegronde reden aan ons voordoet als een gewirrewar van uiteenloopende systemen en stroomingen. Prof. De Vleeschauwer heeft zich
immers niet willen beperken tot de weergave van louter photografische opnamen, van naast-elkaar-geplaatste monografieën, geordend volgens een of ander uitwendig of toevallig criterium : dat ware
vermoedelijk voor hem een onmogelijke taak geweest binnen het be-
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stek van één boekdeel -- en zou ons heel wat minder aanbelangd
hebben dan de nu gelukkig ten einde doorgevoerde proef om in de
mate van het mogelijke het actueel verloop der wijsgeerige gedachte
overzichtelijk en verstaanbaar te maken uit een zeker aantal « gemeenschappelijke denklijnen », die schuil gaan « onder de roerige
vlakte ». Op gevaar af natuurlijk, of juister met het onvermijdelijk
gevolg er persoonlijke beoordeelingsfaktoren bij te betrekken,.. Het zij
echter verre van ons hem hiervan zonder meer een verwijt te maken : wie toch heeft ooit aan ernstige geschiedschrijving, vooral
geschiedschrijving van de philosophie kunnen doen, zonder er althans iets van zijn eigen persoonlijkheid en denkrichting in te leggen ?
Wie dan eenigszins bekend is met de andere, reeds aanzienlijke
werken van den Gentschen Hoogleeraar, in 't bizonder met zijn
« Schets eener Critiek der Thomische wijsbegeerte » en zijn « Grondbeginselen der Logica », zal makkelijk in dit nieuwe werk verschillende van de daar reeds vooropgestelde gedachten terugvinden. Ook
hier is Prof. De Vleeschauwer zoó open en záó ontvankelijk voor de
minste trillingen van het hedendaagsche denken dat zijn geschiedkundige beoordeeling van zulk of zulk systeem ongunstiger, of althans onbevangener luidt, dan men doorgaans zou verwacht hebben
van iemand met een zoo ruime blik als hij.
Hij moge het ons dus ook niet ten euvel duiden dat wij — om
slechts even op dit bizonder punt den nadruk te leggen — hem niet
volgen kunnen in zijn afwerende houding tegenover het Neo-Thomisme. Grif geven we toe dat meerdere thomisten en neo-thomisten
van het Neo-Thomisme een verstard begripsschematisme hebben
gemaakt, hetwelk onmachtig wordt wat er goeds is in de hedendaagsche wijsgeerige stroomingen te huldigen. Wij zijn echter van
meening dat er ook wél in het Neo-Thomisme een meer gezonde
strooming bestaat, die zonder het kostelijk erfdeel van het verleden
of prijs te geven of te verafgoden, het vele goede der hedendaagsche
philosophieën tracht te huldigen en voor zijn deel te verwerken.
Het bewijs hiervan zou ons echter te ver leiden, zoodat we het
liever schuldig blijven in deze beknopte bespreking.

Een opmerking nog om te sluiten. Hoe overzichtelijk en helder ook
geschreven, is het zoo even besproken werk toch geen kinderlectuur,
d. w. z. geen lectuur voor niet-wijsgeerig geschoolden, en zelfs onder
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deze laatsten ook niet voor wie met moderne en hedendaagsche wijsgeerige stroomingen niet reeds van tevoren eenigszins bekend is. De
synthetische opzet van het werk brengt dat met zich mede — doch
verleent aan zoo'n arbeid, die wel hoofdzakelijk voor wijsgeerig geschoolden bedoeld zal zijn, een des te hoogere waarde. We zullen
er den schrijver dankbaar voor zijn, evenzeer als voor zijn vlijtig en
zorgvuldig opgesteld bibliografisch apparaat.

■■

N

!.a Deduction transcendentale
dans I'Iuvre de Kant »
s<

»

door E. VANDENBUSSCHE, S. J.

De taak, door Prof. De Vleeschauwer in deze breed opgezette
studie (1) ondernomen, is zwaar en vrij ingewikkeld. Het probleem
der transcendentale deductie levert stof voor een monumentaal werk.
Schr. heeft de bedoeling om in een werk, dat uit drie deelen zal bestaan, het vraagstuk der transcendentale deductie, over de ca. 60
jaar van Kants philosophische bedrijvigheid, diep en grondig te bestudeeren. De opgave dezer studie kon wellicht volgenderwijze kort
en algemeen omschreven worden. Hoe werd het transcendentaal
standpunt veroverd, geleidelijk of schoksgewijze ? Wat bracht K.
tot de ontdekking ervan ? Was het niet de behoefte aan een deductie
ter verantwoording der zuivere begrippen, die in de metaphysica
worden aangewend ? Toont dit standpunt niet op de eerste plaats
zijn vruchtbaarheid in de transcendentale deductie, zoodat deze
hoofdmoment is in Kants philosophie ?
Dat hier een zware taak voorligt, zal ieder begrijpen die, na lezing
(1) H. J. DE VLEESCHAUWER, La Déduction transcendentale dans l'Euvre
de Kant. — Tome 1 81 : « La Déduction trancendentale avant la Critique de la Raison pure ». (Uitgaven der Univ. te Gent ; Fac. Wijsbeg. en Lett.,
no 71) . 25 X 17 ; 332 pp. — Antwerpen, De Sikkel, 1934.
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van 't inleidende hoofdstuk (p. 29-78) voorafgegaan door een indrukwekkende bibliographie (p. 11-24) , kennis nam van het probleem, de bronnen waarmee en de methode volgens welke het zal
behandeld worden. Het belang van deze studie blijkt verder hieruit,
dat K. zelf de transcendentale deductie der kategorieën als zijn gewichtigste en zwaarste onderneming aanzag. Is deze deductie innerlijk gesloten en ter oplossing van het kennisprobleem toereikend,
dan is inderdaad van transcendentaal standpunt uit, over de metaphysica een beslissend oordeel uitgesproken, dat haar uit het gebied
der verantwoorde wijsbegeerte verbant.
Op het inleidende hoofdstuk, waarin de Prof. zijn opvatting van
de Kritik alsmede 't probleem der transcendentale deductie uiteenzet
en de waarde zijner bronnen onderzoekt, volgen de twee hoofdstukken van dit eerste deel : over 't ontstaan van het criticisme (p. 79187) , over de deductie voor de Kritik (188-329).
Kants ontwikkeling met betrekking tot deze problemen wordt gekenmerkt door haar geleidelijkheid. Met evenveel doorzicht als eruditie worden de embryonale levensvormen van 't criticisme blootgelegd — methode der metaphysica, probleem der oorzakelijkheid,
existentie, ruimte e. a. In dit onthechtingsproces van 't rationalisme,
dat min of meer bewust 20 jaren duurde is het criticisme nog niet
kennelijk. Niet zoodra echter zouden Kant's vrienden, na lezing van
de Dissertatio, voor hem het schrikbeeld van 't idealisme ophangen,
of 't probleem der objectiviteit zou normaal oprijzen en wel zoo
voorbereid, dat K. meende het op korten tijd te kunnen oplossen.
Deze suggestieve hypothese om 't geleidelijk ontstaan van 't eigenlijke criticisme te verklaren wordt behandeld pp. 164-172.
Door de vraag, wanneer en hoe K. met het probleem der objectiviteit dit der deductie van de zuivere verstandsbegrippen heeft verbonden, geraken we in hoofdstuk III. De deductie wordt in de Kritik
op tweeërlei wijze gevoerd : metaphysisch en transcendentaal. Over
de verhouding dezer twee methoden, door de Kant-commentatoren
zoo verschillend begrepen, zal men in hoofdstuk III, bizonder in D.
1 en 2 richtende bladzijden lezen. Over 't algemeen kan gezegd
worden, dat de transcendentale deductie een verantwoording is van
de waarde onzer apriori-kennis, waar de metaphysische eerder als
een onaanvechtbaar ontdekkingsprocédé van de apriori-begrippen
moet beschouwd worden. Deze laatste moest dus uiteraard aan de
eerste voorafgaan. Ongetwijfeld is ze reeds vroeg aanwezig, maar
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eerst kort na 1775 is ze zoo goed als definitief georganiseerd. In feite
heeft K. beide deducties onafhankelijk van elkaar geleid. Het eerst
heeft hij de grondstructuur van de transcendentale deductie ingezien,
doordat hij een middenweg vond tusschen den intellectus archetypus
en den intellectus ectypus. Dit zou reeds in 1772-1773 zijn gebeurd.
Om dit te betoogen gebruikt Prof. De Vl., wanneer hij § 14 der
Kritik met den brief aan Herz (1772) in verband brengt, de bewijsmethode van iemand, die uit een klaren echo een onduidelijk oorspronkelijk stemgeluid wil leeren kennen. Verder wordt de deductie
in haar ontwikkeling gevolgd over den Duisburgsche Nachlass, de
Vorlesungen fiber Metaphysik en haar verband met de Philosophische Versuche van Tetens opgespoord.
Alwie Kant bestudeert zal Prof. De Vleeschauwer dankbaar zijn
voor dit werk. Kants schriften en die van zijn commentators worden
hier met uitgebreide, oordeelkundige eruditie aangewend. Terloops
zij hier aangemerkt, dat we de uitgave van Kants Vorlesungen door
De Vl.'s werk nog in 't vooruitzicht gesteld, niet meer mogen verwachten. Het plan van Afdeeling IV in de Akademie-uitgave werd
opgegeven. (Zie Menzer in Der Vorhof II (1924) , p. 12) . Is het
naderhand weer opgenomen.
Niemand van wie zich met philosophie inlaten, hij weze nog zoo
overtuigd metaphysicus, moet nalaten Kants geniale poging om de
zuivere verstandsbegrippen te deduceeren, aan de hand van dit werk
te volgen. Hij heeft geen reden om zich te verontrusten omtrent de
uitkomst van het aldus gevoerde proces der metaphysica, die K.
voor den geest zou gestaan hebben formeel bepaald als de kennis der
dingen door begrippen. Want alleen de objectiviteitswaarde van het
rationalistisch opgevatte begrip staat hier op het spel, en dit begrip
toont ook anderswege zijn ontoereikendheid.
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Wat is Sociologie?
Sociologie, sociale wetenschap, sociale actie komen voor velen
nagenoeg overeen, terwijl de « sociolog en », in den eigenlijken
zin van dat woord, geenszins « sociale werkers » zijn, noch beweren
te zijn.
Wat is dan sociologie ? P. DELOS, 0. P., Professor te Rijsel,
leert het ons in zijne Inleiding op den « Précis de Sociologie » in
samenwerking opgesteld door de P.P. Dominikanen A. LEMONNYER en J. TONNEAU en door R. TROUDE, Leeraar aan het
lycée te Rouen. ( I )
Volgens P. Delos is de sociologie geen norm a t i e v e wetenschap, derhalve geen onderdeel der moraal : « science de ce qui est,
elle conduit au seuil de la morale, mais ne le franchit pas ». Ze
beperkt zich tot het « observer, décrire, classer les faits sociaux ».
Immers die daden worden wel door individuën gesteld ; ze hebben
evenwel « leur réalité propre ; de même qu'une société est autre chose
que la justaposition ou l'addition des individus qui Ia composent, de
même les faits collectifs sont-ils autre chose que les faits individuels
pris dans leur nombre arithmétique ». Hier volgt uit dat « les faits
sociaux ne peuvent s'expliquer par la seule étude des psychologies
individuelles... ; il y a toujours un élément objectif, extérieur, extraindividuel, qui les explique et qui est la cause des comportements
sociaux. Ceux-ci constituent dons une matière propre, un domaine
spécial, dont une science d'observaiton doit constater, décrire et
classer les phénomènes. »
De socioloog mag daarom, als zoodanig, niet richting-gevend optreden. Hij is nochtans niet er toe verplicht ijskoud te blijven toeschouwen ; hij mag, evenals de geschiedkundige, aan bewondering,
afkeer, verontwaardiging lucht geven ; maar de uiting dier gevoelens
mag niet « prévenir la découverte de la vérité », ze moet « en jaillir s.
De « sociologische wetenschap » reikt derhalve veel verder dan
(1) Uitgegeven door « Editions Publiroc », Marseille, 1934, 500 blz.
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hetgeen wij plegen te noemen de sociale verhoudingen of nog het
maatschappelijk vraagstuk ; de opgave der indeeling van den « Précis » laat het duidelijk uitkomen : hij behandelt achtereenvolgens de
sociologie dornestique (P. Lemonnyer) ; sociologie économique (P.
Tonneau) ; sociologic politique (R. Troude) ; Ia religion, l'art et la
science au point de vue sociologique (P. Lemonnyer en R. Troude) .
Van den anderen kant, aangezien ze niet normatief is, richt ze
niet rechtstreeks naar de actie, tenminste indien ze zich tot haar eigen
gebied beperkt, hetgeen niet altijd het geval is... zelfs niet in dezen
« Traité ». De schrijvers hier aan het woord duiden onbetwistbaar
een richting aan... Trouwens een volkomen veilige en heilzame.
Wij bevelen hun werk aan onze intellectueelen warm aan ; het
zal hun een helderen kijk geven in de zoo talrijke levensvraagstukken
door den socioloog behandeld ; helaas al te dikwijls op partijdige
K. d. B.
wijze en met een anti-godsdienstige strekking.

Rhabdomantie
Herbert Thurston, sinds lange jaren gespecialiseerd in de spiritistische en metapsychische problemen, geeft in The Month van November 11. een interessante bijdrage over de kunst van den bronnen-

vinder.
In een handschrift van de vijftiende eeuw, te Weenen, vindt men
de afbeelding van een wichelroede naast een nieuw-gebouwde fontein.
Luther spreekt uitdrukkelijk over de bronnenvinding en over de vinding van schatten in 't algemeen. Hij beschouwt als afgodendienaars
diegenen die met een stok geheime schatten zoeken : « qui virga
divinationis occultos quaerunt thesauros ». Voortaan zullen vele
moralisten op het bronneneinden den zedelijken maatstaf toepassen,
maar hun oordeel zal natuurlijk afhangen van hunne wetenschappelijke opvattingen : kan iemand onder den invloed komen van verborgen water of metaal, zoodat deze zich op de eene of de andere
wijze laten kennen ? De moralisten der vroegere eeuwen schenen zulks
te ontkennen, en daar zij geen natuurlijk verband vonden tusschen
het gebruik van de wichelroede en het vinden van schatten, vreesden
zij eene tusschenkomst van den duivel. Vandaar hunne vrij algemeene veroordeeling van de geheime kunst van den bronnenvinder.

Nieuwe opvattingen en nieuwe proefnemingen hebben het probleem
in een nieuw daglicht gesteld. Wat de proefnemingen betreft, deze
hebben tot nu toe geen doorslaande resultaten opgeleverd. Zoo b. v.
in 1920 deed de « Water Conservation and Irrigation in New South
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Wales » 152 boringen, waarvan 56 op plaatsen door bronnenvinders
aangeduid. Op deze 56 boringen lukten er 37 (ongeveer 70 %) .
Maar op de 97 overige plaatsen waar men boorde volgens zuiver
wetenschappelijke gegevens, lukte men 38 maal (ongeveer 87) .
De maatschappij zag dan ook af van alle verdere diensten van bronnenvinders.
Maar anderzijds heeft de regeering van Britsch Columbia officieel
eene bronnenvindster aangesteld om in de streken waar de landbouw
behoefte had aan water, bronnen op te sporen. Miss Evelyn Penrose
schijnt ginds haar kunst met buitengewoon succes te beoefenen. De
practijk geeft ons bijgevolg geen voldoende zekerheid aangaande de
doelmatigheid van de wichelroede. Maar deze is ook niet uitgesloten.
Wat de opvattingen betreft, deze hebben zich merkelijk verruimd
sinds de uitbreiding van de metapsychische studiën. Niemand zal
nog staande houden dat een geheimzinnige alhoewel natuurlijke invloed van water of metaal op sommige speciaal voor dien invloed
gevoelige menschen volstrekt uitgesloten is. Er worden ons door
vakkundigen drie verklaringen verstrekt. Ofwel beweegt de wichelroede volgens zekere prikkelingen van radio-actieven aard door water
of metaal op het physisch gestel van den vinder uitgeoefend. Ofwel
bezit deze een soort helderziendheid. Een derde theorie neemt een
onderbewuste beweging aan bij den drager van de wichelroede, veroorzaakt door de geologische eigenaardigheden van den bodem, ofwel
door de omstaanders wanneer ze zien dat de zoeker in de nabijheid
komt van het verborgen onderwerp. In dit geval gaat er van de min
of meer opgehitste getuigen eene straling uit die op het onderbewuste
van den bronnenvinder werkt. Dan wordt het vinden een speciaal
geval van telepathie.
Welke dezer opvattingen ook de ware zij, wij mogen besluiten met
H. Thurston dat er geen reden bestaat ons de rhabdomantie per se
als bijgeloovig te brandmerken. Misschien is het een menschelijke
illusie. In dit geval mag men verhopen dat de redelijke en gecontroleerde practijk ervan toch aanleiding zal geven tot interessante ontdekkingen op metapsychisch gebied -- zoo is de alchimie in vele
gevallen de scheikunde ten goede gekomen.

De sociale organisaties der S

Katholieken

Een sociaal werker uit Spanje deelt ons deze verheugende bijzonderheden mee over de bedrijvigheid der Katholieken in zijn land.
Sedert 1932 zijn de Spaansche Katholieken een grooten stap voor-
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uitgegaan in de reorganisatie en de vereeniging hunner krachten
voor een gezamenlijke werking. De noodzakelijkheid eener sterke
groepeering deed zich voornamelijk voelen bij de stedelijke arbeidersbevolking.
Om daarin te voorzien werd vóór anderhalf jaar het Instituo social
obrero opgericht, een sociaal arbeidersinstituut dat leiders vormt'
die, gegroeid uit het arbeidersmidden aan het hoofd zullen staan der
christelijke syndicale en sociale organisaties. Flinke uitslagen werden
reeds geboekt. Een veertigtal leiders, in dit instituut gevormd, werken nu over het heele land aan den bouw eener machtige organisatie.
Door het versmelten van drie reeds bestaande groepeeringen werd
het Nationaal Arbeidsfront opgericht (Drente nacional del Trabajo),
een antimarxistische organisatie wier programma de christelijke leer
is der sociale wereldbrieven van Leo XIII en Pius XI.
De algemeene voorzitter van het Nationaal Arbeidsfront, Anastasio Inchausti, is een oud-leerling van het Instituto social obrero te
Madrid. Het Nationaal Arbeidsfront heeft over het heele land een
grootscheepsche campagne op touw gezet die fel in de hand wordt
gewerkt door de ontgoocheling der Spaansche arbeidersmassa na het
bloedig fiasco der socialistische revolutie van October jongstleden.
Het Spaansche volk is katholiek gebleven en wacht slechts op de
stem dezer nieuwe apostelen om hen te volgen. De reeds bekomen
uitslagen laten een nabijen bloei voorzien.
Een groot volksdagblad van 8 pagina's wordt door de oud-leerlingen van het Sociaal Arbeidersinstituut uitgegeven en staat ten
dienste van de groote onderneming die is : de verovering van de
massa der industriearbeiders. Op dit oogenblik telt het Nationaal
Arbeidsfront ongeveer 70.000 leden.
De werkgevers van hun kant verwaarloozen hun eigen organisatie in het door de encyclieken vastgelegd kader niet. Een prachtig
resultaat bekroonde de sedert enkele maanden loopende voorafgaande besprekingen. Te Madrid werd de Katholieke Werkgeversvereeniging opgericht (Asociación patronal católica). Zij groepeert patroons en ingenieurs die de verchristelijking van de nijverheidswereld
en de eensgezindheid tusschen de werkgevers en werknemers op grond
der christelijke principes willen bevorderen. Ir. Alberto Colomina
werd tot nationaal voorzitter benoemd. De nieuwe vereeniging heeft
onmiddellijk hare werkzaamheden aangevat, hierin bijgestaan door
E. P. Joaquin Azpiazu, haar geestelijken raadgever.
In verscheidene provincies worden vereenigingen van patroons en
ingenieurs gesticht die dan provinciale centra vormen rechtstreeks
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afhangende van de nationale vereeniging. De Asociación patronal
cat6lica heeft onmiddellijk den strijd tegen de onvrijwillige werkloosheid aangevangen. De leden zullen de noodige werkkrachten
voor hun ondernemingen aanwerven langs de Arbeidsbeurs van het
Nationaal Arbeidsfront.
Verdere ontwerpen voor een snelle Christelijke organisatie der
Spaansche nijverheidsbevolking liggen ter studie. De Spaansche
Katholieken werken met veel hoop op zegen.

W. MATTHIJS.

Nieuws van het intellectueele front
Twee verheugende gebeurtenissen deden zich onlangs voor op
het Vlaamsche intellectueele front : de stichting van « Nieuw Vlaanderen », en de omvorming van « De Waarheid ».

« Nieuw Vlaanderen » is een algemeen weekblad dat met het
begin van 1935 door een groep professoren van de Leuvensche Alma
Mater op de doopvont werd gehouden. De staf medewerkers —
waarvan de namen verschenen in het proefnummer — staat borg
voor den groei en bloei van het jonge blad. We hopen dat het zich
zal opwerken tot eene groote hoogstaande cultuurprestatie en dat
de Vlaamsche intellectueelen die nieuwe groep durvers zullen steunen.
We moeten ons volk gezond houden naar het hoofd, en het is verblijdend een initiatief als dit van « Nieuw Vlaanderen » te mogen
begroeten, dat machtig kan meehelpen om het katholicisme een onbetwiste eereplaats te verzekeren in onzen cultureelen opbloei.
« De Waarheid » is een oud maandblad, sinds acht en twintig
jaren uitgegeven door « Geloofsverdediging », Antwerpen. Tot nog
toe deed het zich voor als populair apologetisch schrift en verschilde
niet veel van haar zuster-uitgave « De Ster ».
De nieuwe ondertitel van « De Waarheid » duidt genoeg de strekking aan van de omvorming die het blad onderging : « maandschrift
in het teeken der off ensief beweging ». In zwart en rooden druk voert
nu « De Waarheid » het offensief tegen alle neutralisme. Ze patroeljeert manmoedig in het vijandelijk kamp en breekt een voor een zijn
stellingen door. En ze komt terug met een buit inlichtingen en documenten die het katholiek offensief den weg banen. We zeggen ook
aan deze vernieuwde katholieke uitgave broederlijk welkom, en wenschen haar eene vruchtbare werking.
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Boekennieuws
GODSDIENST
Fr. CROLS, De H. Pastoor van Ars, radiocauseries. — Geloofsverdediging, 1934 ; 64 bl., 3,50 fr.
Misschien zal men in de toekomst in onze litteraire handboeken
eene speciale plaats moeten inruimen voor den « radio-stijl », evenals
er nu in gehandeld wordt over « geschreven stijl », of « gesproken
stijl ». De radio-stijl zal men tusschen deze twee moeten situeeren,
met als ideale kenmerken : beknoptheid, levendigheid, phychologische voeling met de luisteraars, sierlijkheid. Men mag gerust beweren
dat al die hoedanigheden aanwezig zijn in de zeer mooie causeries
van Priester Fr. Crols. In levendige trekken schetst hij het levensbeeld van den H. Pastoor van Ars, zijne liefde voor God en de
zielen, zijn gebedsleven en zijn boeteleven. Mochten nog meer dergelijke causeries « over de daken » weerklinken.
Dr C. J. BLEEKER, Inleiding tot een phaenomenologie van den
Godsdienst. --- Van Gorcum en Ci e , Assen, 1934 ; 232 blz. Ing.
f. 4,75 ; geb. f. 5,75.
In dit boek ontleedt de schrijver de verschillende godsdienstige
verschijnselen, en tracht ze te rangschikken, zonder het ooit te wagen
eene waardebepaling dier verschijnselen te geven. Dit laatste wordt
overgelaten aan de godsdienstwijsbegeerte en aan de theologie. De
phaenomenologie zoekt enkel de uiterlijke godsdienstverschijnselen
te beschrijven en hun « logos » te ontdekken, d. i. de innerlijke
structuur « die deze phenomena in een verborgen harmonie en zinvolle ordening bijeenhoudt ». We zullen hier niet onderzoeken, in
hoeverre eene dergelijke godsdienstphenomenologie mogelijk is zonder eene bepaalde godsdienstphilosophie te veronderstellen. We worden overigens eerlijk verwittigd, dat dit boek tot een meerdere
deelera omvattend Handboek behoort en dat « deze serie studies is
eene bijdrage van vrijzinnige zijde tot de wetenschappelijke doorlichting van het veelzijdige verschijnsel godsdienst. »
Na enkele voorbereidende gedachten over voorwerp en methode
van zijn onderzoek, deelt de schrijver zijne rijke stof in onder drie
hoofden : de heilige Visie, de heilige Handeling en de heilige Weg.
De heilige Visie is de houding van den geloovige tegenover het
« numineuse », houding die zich wijzigt naar gelang zij gericht is op
de natuur (de mythologische godsdiensten) , den geest (het spiritualisme) , den tijd (de « heilige » geschiedenis) , de ruimte (de mystiek) ,
de eindigheid (levensphilosophieën) . Heel dit gedeelte wordt beheerscht door de theorie van Rudolf Otto in « Das Heilige ». In de
studie van de heilige Handeling bekleedt natuurlijk de cultus de
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eereplaats. Het beroemde werk van J. G. Frazer, The Magic Art,
vindt men er dikwijls in terug. We zien nochtans niet in, hoe het
« geloofsdenken » kan behandeld worden als onderdeel van de heilige « handeling >>. « Een constitutief element in de Visie, zegt verder
Dr. Bleeker, is de gedachte van den heiligen weg, den weg dien
mensch en wereld dienen te gaan. Deze heilige weg is heilsweg. »
(bl. 157) . In dit derde en laatste gedeelte worden het verloop van
het persoonlijk leven (geboorte, puberteit, huwelijk, dood) en het
wereldgebeuren ( schepping, zonde, verlossing, onsterfelijkheid,
eschatologie) onderzocht, zooals deze zich voordoen in de religieuse
Visie.
Deze korte samenvatting kan slechts een kleine voorstelling geven
van het ontzaglijk materiaal, dat in deze « Inleiding » werd verwerkt en doorgaans duidelijk ontleed en gerangschikt. Waar de
katholieke godsdienst-visie onder de lens komt, wordt ze doorgaans
weinig of niet misvormd. We willen nochtans de aandacht van den
schrijver op enkele punten vestigen, waarin hij het katholieke denken
niet heeft weten te benaderen. Waar hij spreekt van de « dubbele
moraal » der Katholieke Kerk (bl. 105, 107) , had hij kunnen inzien
dat deze uitdrukking, door de protestanten de Kerk steeds weer voor
de voeten geworpen, minstens... dubbelzinnig is, en dat zij grondig
werd weerlegd door Grisar in zijn standaardwerk over Luther en
het Lutheranisme. Door het heele boek heen, maar vooral in de
overigens interessante uiteenzetting over den cultus, wordt de magie
steeds in één adem genoemd met de sacramenteele handelingen van
de Kath. Kerk, en de priester staat aanstootelijk naast den toovenaar
(bl. 136) . Welke breede definitie men ook geve van de magie (Dr.
Bleeker begint, 't is waar, met te zeggen dat hij de magie niet
definiëeren wil) geen enkel katholiek zal ooit het sacramenteele
ermee verwarren, en dat op ernstige gronden, die Schmidt, Bellon
(waar Bleeker zelf naar verwijst), Pin,iard de Ia Boullaye, Deschamps, Bouvier, e. a. hebben uiteengezet. Eindelijk in het hoofdstuk over « de innerlijke heilsweg » (bl. 175-189) schijnt de Schrijver
de katholieke leer over de genade in de heiliging van den mensch
heelemaal over het hoofd te zien : hij schijnt geen middenweg te
kennen tuschen het protestantisme (het heil door het geloof alleen)
en het pelagianisme (het heil door de menschelijke vrije daad alleen) .
Dit laatste beschrijft hij zeer juist, maar in de meening dat hij het
katholieke « phaenomenon » weergeeft. Deze en enkele andere minder belangrijke missingen reserveeren het boek voor oordeelkundige
katholieke lezers. Maar over 't algemeen mag nochtans gezegd, dat
de objectieve en wetenschappelijke toon van dit werk gunstig afsteekt tegen zoovele radicale en simplistische voorstellingen, die in
dergelijke werken nog al te dikwijls schering en inslag vormen.
D. R.
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M. J. SCHEEBEN, Die Mysterien des Christentums,

3e uitg., opnieuw bewerkt door Dr. A. Rademacher. — Herder, Freiburg im
Breisgau. 692 blz. Ingen. Rm. 6 ; geb. Rm. 7.50.
Het prachtig werk van Scheeben behoeft geen aanbeveling meer.
Deze derde verzorgde uitgave zal eiken intellectueel toelaten er zijne
bibliotheek mee te sieren. In een tijd waarin zoovele historische,
polemische, godsdienstvergelijkende, pseudo-wetenschappelijke boeken over den godsdienst op de markt komen, is een werk als dat
van Scheeben deugddoend en noodzakelijk. Het is eerst en vooral
dogmatisch-theologisch. Ons katholiek geloof wordt er in doorgrond ;
het spreekt er voor zich zelf, ontlast van alle apologetische bijbedoelingen of historische bijzonderheden. Het Christelijke Mysterie in
al zijne geledingen, in heel zijn harmonischen bouw straalt er ons
in tegen. En wat andere dergelijke boeken te dikwijls missen, bezit
dit in hooge mate : de synthese. Alles wordt gerangschikt rond enkele
kernproblemen van waaruit het licht straalt in vele richtingen. Zoo
b. v. weet de schrijver het dogmatisch verband van Eucharistie,
Kerk en Priesterschap in éénzelfde pakkend perspectief te behandelen, alles scharend rond het physisch en het mystisch Lichaam
van Christus. Hij weet het eene dogma door het andere te verklaren,
zoodat de innerlijke samenhang van het Christelijke Mysterie in
grootsche trekken naar voren komt. Voeg daarbij een meeslepende,
ietwat oratorische stijl, die u over vele moeilijkheden weghelpt en
u kunt u een gedacht vormen van den rijkdom van dit werk. Dat is
katholieke theologie in haren schoonsten vorm.

WIJSBEGEERTE
Prof. Dr. F. SASSEN, Waarheid en Zekerheid. — Paul Brand ;
reeks « Waarheid en Leven » ; 1934 ; 44 bl. ; f1. 0,55.
In zijn korte studie over de « Waarheid en zekerheid », schetst
Prof. Sassen in enkele buitengewoon heldere bladzijden de kennisleer
volgens het realisme van Sint Thomas. Van af de ervaring tot aan
de vorming van het begrip toont hij het objectieve, het reëel-buitenbewustzijnde, dat door al onze kenacten wordt verondersteld. In
het tweede gedeelte van de brochure worden de noties van waarheid
en zekerheid ontleed, in het kader van de thomistische kennisleer.
« Het algemeen motief voor onze zekerheid, zegt de schrijver, is dus
tenslotte geen ander als het criterium voor de waarheid van onze
kennis : datgene wat ons de waarheid doet kennen, de objectieve
klaarblijkelijkheid, geeft ons tevens grond om vast te bevestigen
dat 't zoo is. » (bi. 37) . Deze glasheldere uiteenzetting steunt overigens op de klassieke werken van thomisten als Garrigou-Lagrange,
Gilson, Maréchal, Maritain, Mercier, Sertillanges, e. a.
Dr. L. BENDER, 0. P., Het Geweten. — Paul Brand ; zelfde reeks ;
1934, 110 blz. ; fl. 1,05.
Deze brochure en de vorige vullen elkander volkomen aan. Dr.
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Sassen gaf ons eene korte samenvatting van eene thomistische
theorie « der reinen Vernunft », Dr. Bender schetst eene ietwat uitvoerigere verhandeling over de practische rede. Het geweten, immers
is « het oordeel van het practisch verstand over de zedelijke waarde van eigen concrete daden. » (bl. 22) . Wat in deze definitie
verborgen ligt, wordt nauwkeurig onderzocht, en al de problemen
in betrekking met het menschelijk geweten komen ter sprake. Wellicht zal men die hoofdstukken het interesantste vinden, welke handelen over het z. g. beroepsgeweten, over gewetensvrijheid en gewetensdwang, over geweten en kerkelijk leergezag.
Deze beide brochuren zijn waardevolle aanwinsten voor de
« Psychosophische Verhandelingen » van Prof. Verhaar. Wij hopen
dat hij zijn programma op dezelfde manier zal kunnen voortzetten,
en we zullen ons over een hoogstaand wijsgeerig-apologetisch geF. De Raedemaeker, S. J.
heel mogen verheugen.
E. P. MAES, 0. P., De Godsdienstfilosophie van Blonde!. --- Het
Kompas ; 1934 ; 64 blz. ; 7 fr.
De leer van een denker als Blondel in enkele bladzijden
samenpersen, stelt den schrijver voor eene onmogelijke taak. Voor
diegenen die met die leer vertrouwd zijn zal de samenvatting
onbeduidend lijken ; de oningewijde daarentegen zal met een overdreven schematisme weinig zijn gediend. De moeilijkheid, eigen aan
een dergelijk werk, is E. P. Maes niet ontkomen, alhoewel hij, zoo
duidelijk mogelijk zijne uiteenzetting indeelt in de grondbeginselen
van het Blondelisme, de toepassing van de grondbeginselen en een
waarde-oordeel over heel het wijsgeerig systeem. Dit laatste gedeelte
schijnt ons het beste : daar wordt immers gehandeld over de eeuwige
antithese tusschen het abstraheerend verstand en het door velen
gedroomde intellectueele vatten en genieten van het concreet-individueele wezen. Gaarne hadden we in de vorige gedeelten iets
vernomen over de opvattingen van Blondel aangaande het natuurlijke en het bovennatuurlijke in het menschelijk denken. Maar deze
en vele andere vragen hadden eene nieuwe brochure gevergd.
F. D.
Jacques MARITAIN, Wijsheid en Praktijk, fragmenten vertaald
door M. Wijnhoven. — N. V. Paul Brand, Hilversum, 192 blz.,
ing. 22,50 fr., geb. 29 fr.
Jacques Maritain is zeker met P. Sertillanges een der huidige
neo-scholastieken die met het meeste gezag de thomische gedachte
in de moderne wereld hoog houdt. Aan die gedachte heeft nu juist
onze wereld groote behoefte. De intellectueele ontreddering, de philosophische modezucht en snobisme, het gegoochel met duistere
woorden en onrijpe concepten, al de euvelen van den geest waaraan
wij lijden, kunnen we genezen door het inleven van de evenwichtigheid, de bezonkenheid, de universaliteit van de thomische synthese,
die zich in haar kern, vereenzelvigt met de philosophia perennis.
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Wij moeten dan ook de uitgeverij Paul Brand dankbaar zijn die
een brok modern thomisme in het nederlandsch taalgebied heeft
binnengebracht. M. Wijnhoven biedt ons eene keurige bloemlezing
aan uit het reeds omvangrijk werk van den franschen wijsgeer. De
keuze beperkt zich geenszins tot de strict-wijsgeerige denkbeelden
van Maritain. Zij richt zich bij voorkeur tot die werken waarin de
wijsbegeerte wordt toegepast op de groote geestelijke problemen van
heden. De vier rubrieken onder dewelke de verschillende fragmenten
werden opgenomen bewijzen het : Vrijheid en Willekeur ; Godsdienst en Beschaving ; Kerk en Christenheid ; Persoon en Eigendom.
Dit boek mag niet ontbreken in de bibliotheek, of liever op de
leestafel, van een katholiek intellectueel.
Prof. Th. SPOERRI, Goden van dezen tijd, Ned. bewerking van

Roel Houwink. — Uitg. J. Ploegsma, Zeist, 1934. 126 bl. gekant.
f. 1.75.
Dit boekje is een welsprekende aanklacht tegen het moderne heidendom, of liever afgodendom. Sinds het verband met God werd
verbroken, heeft de moderne mensch alles aanbeden. Den Staat, het
menschdom, het ras, de machine, de natuur is hij beurtelings te voet
gevallen. Maar hij heeft vooral voor zichzelf de knie gebogen. In
dit hoofdstuk over « de vermenschelijking van God en de vergoddelijking van den mensch », excerpeert Prof Spoerri uit de groote schijvers, de europeesche woordvoerders van gisteren en van heden,
teekenende bladzijden, die den mensch geknield toonen voor zijn
eigen ik, voor zijn verstand, voor zijne begeerte, voor zijne driften,
voor zijn zondig vleesch : voor de afgoden Logos en Eros. De
groote afgodendienaars komen getuigen de eenen na de anderen :
Goethe en Stefan George, d'Annunzio en Hólderlin, Nietzsche en
Klages. Allen hebben God verlaten en dolen op zoek naar nieuwe
afgoden, « goden van dezen tijd ».
Spijtig dat dit boekje, dat zooveel goeds bevat, moet voorbehouden blijven voor oordeelkundige lezers, daar de blijkbaar protestantsche schrijver een onaaneembare verklaring geeft van de katholieke
liturgie.
RECHT
R. VANDEPUTTE, De nieuwe Duitsche wetgeving (Vlaamsche
rechtskundige bibliotheek uitgegeven door het Rechtskundig weekblad) — De Sikkel, Antwerpen, 1934. In-8°, 64 blz., 18 fr.
Schrijver bestudeert, in het licht van de wetteksten en van talrijke commentaren, de nieuwe buitengewoon-uitgebreide en diep-ingrijpend-revolutionnaire wetgeving, welke in Duitschland tusschen
30 Januari 1933 en 19 Augustus 1934 tot stand kwam. Hij beweegt
zich achtereenvolgens op het gebied van het publiek recht, van het
standenrecht, d. i. de sociale, privaat- en publiekrechtelijke inrichting
van het corporatisme, van de sociale wetgeving, van het privaat
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recht, d. i. verzekeringsrecht, burgerlijk recht en handelsrecht, van
het strafrecht, van de burgerlijke en straf rechterlijke proceduur.
Voor ieder vak ontleedt hij de voornaamste oorkonden, onderlijnt er
telkens het nieuwe in, en tracht ze in korte woorden kritisch te beoordeelen. De meest belangrijke wijzigingen op nationaal-socialistischen grondslag werden natuurlijk eerst in het staatsrecht aangebracht, n. 1. de geweldige centralisatie der openbare besturen, de
samensmelting der machten, de totale afschaffing van de zgn. moderne vrijheden en de afschaffing van de landsregeeringen. Door dat
alles werd het mogelijk gemaakt, de maatregelen betreffende het
corporatisme en de arbeidswetgeving in versneld tempo door te voeren, terwijl o.a. door de voortreffelijke voorschriften ter bestrijding
van de werkeloosheid, het Hitlerisme zich een groote sympathie onder
de volksmassa verwierf. Voor de andere rechtsvakken kwam evenwel reeds in de toepassing van de bestaande wetten een nieuwe
geest te voorschijn, terwijl ook een Akademie f iir deutsches Recht,
voor de geestelijke opleiding van een juristenkorps naar den zin van
den Fiihrer en de bestudeering van actueele vraagstukken, reeds in
het begin van 1933 werd gesticht. Doch hier konden, wegens de
moeilijke techniek van de stof, in het burgerlijk recht b. v., of wegens
de ongunstige tijdsomstandigheden o.a. voor het handelsrecht, opzienbare uitslagen niet even vlug worden bereikt. In het algemeen
werd er naar meer eenvoud en billijkheid gestreefd, echter niet altijd
zonder nadeel voor de techniek en de logische constructie van het
recht ; men wilde bovendien de nationaal-socialistische ideologie in
juridische normen omzetten, desnoods niet zonder geweldige breuk
met de meest eerbiedwaardige traditie, hetgeen niet zonder gevaar
voor de toekomst lijkt. Ofschoon zulk een opvatting meermalen tegen de zijne indruischt, toont de Schr. zich zeer voorzichtig bij het
uitspreken zijner beordeelingen ; toch laat hij af en toe aanvoelen,
dat er bij hem twijfel bestaat nopens de gunstige nawerking van
de nieuwe wetgeving. Wij volgen hem gaarne in die richting. en
verwachten met belangstelling dat hij ons over korten tijd, in een
even leerzame studie als deze, nadere bijzonderheden mededeelt
over een nieuwe faze der ontwikkeling van het nationaal-socialistisch
recht in Duitschland.
Prof. E. Lousse.

GESCHIEDENIS
E. de MOREAU en J. LAUWERYS, Kerkgeschiedenis. — N. V.
Standaard, Antwerpen, 430 blz., 25 fr.
De reeks « Vlaamsche handboeken voor Geschiedenis » die ons
reeds eerre nederlandsche bewerking schonk van de « Histoire de
Belgique » van E. P. Willaert, brengt ons nu ook deze van de « Histoire de l'Eglise » van E. P. de Moreau. Eene keuze die iedereen
zal voldoen, -- zoolang oorspronkelijk onmogelijk blijkt — vermits
het werk van E. P. de Moreau wetenschappelijk hoog staat en een
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welverdiende waardeering geniet. E. H. J. Lauwerys, leeraar aan het
Seminarie van Hoogstraten heeft het handboek bijgewerkt, en waar
het kon aangepast voor Vlaamsche lezers. Het werk is onmisbaar in
de bibliotheek van eiken intellectueel. Voor wie de uitgebreide Kerkgeschiedenis van De Jong niet bezit, geeft het betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde inlichtingen over de algemeene geschieF.
denis der Kerk.

J . DENUCE, Italiaansche Koopmansgeslachten te Antwerpen in de
XVI e -XVIII e eeuwen. — Mechelen, het Kompas ; Amsterdam, de
Spiegel (1934) , 181 blz., ing. 20 fr., geb. 28 fr. (De Wetenschappelijke Bibliotheek) .
Onder dezen titel heeft Dr J. D., de geleerde Antwerpsche stadsarchivaris, een reeks beelden pogen op te hangen die ons het handelsleven van de Scheldstad in vroegere eeuwen moeten verduidelijken. Hij bestudeert tweeli firma's, vier lotgevallen innig vergroeid
zijn met de geschiedenis der Antwerpsche wereldmarkt van ca. 1500
tot 1785. Hiermede wordt het belang van het onderwerp voor iedereen klaar.
Is Dr D. er altijd in gelukt de beelden samenhangend te maken ?
Wij meenen het niet. Zulks was trouwens onmogelijk voor de meeste firma's, wegens schaarschte aan documenten. Meermaals moest
Schr, zich ertoe beperken aanteekeningen van allerlei slag — familietoestanden, grepen uit het gezelschapsleven, zaakpapieren —
in chronologische orde losjes af te drukken. En toch werpen deze
bizonderheden een levendig licht op de gedragingen van een groep
grootfinantiers uit vroegeren tijd.
Talrijke gegevens hebben het echter mogelijk gemaakt twee portretten voluit te schilderen. De hoofdstukken over de Affaitadi (blz.
57-105) , wier Inventaris van 1568 Schr. pas verleden jaar komt uit
te geven, en over Charles de Proli (blz. 157-176) geven den lezer
een klaar beeld van het zakenleven in de I 6e en 186 eeuwen. Op
zichzelf zijn zij voldoende om ons interesse voor het boek gaande te
maken.
Voegen wij erbij dat het den Antwerpenaar attent zal maken op
verscholen overblijfselen van het roemrijk verleden van zijn
vaderstad.
Tenslotte een kleine opmerking. — Wij mogen het betreuren dat
Schr. op een paar plaatsen woorden inweeft welke een beroepshistoricus wel zal begrijpen, maar voor den leek wat bezwaar opleveren.
Het zou voor dezen een raadsel blijven, wat een « Marraan » (bl.
64 = bekeerde Jood), of een « vrijlaat » (bl. 101 = inwoner van het
Brugsche Vrije), Doch dit is uitzondering en Dr D.'s verhalen worden ons in het algemeen in klare taal voorgedragen en lezen gemakkelijk.
J. A. Van Houtte.

Op 4 Januari hield P. De Cleyn in het Torengebouw, 24e verdiep,
een causerie over : « La liberté des mers et le protectionnisme
maritime ».
Op 18 Januari kwam P. De Schaepdrijver aan de beurt met een
uiteenzetting van den geschiedkundigen rol van het Racisme in de
XIXQ en XX e eeuw.

Raad van ALSI
Op 3 December vergaderde de Raad van Alsi en werd het bureel
als volgt samengesteld : Pres. Baron van de Put ; Vice-Pres. Lambert
en Cols ; Schrijver, Marcel Dufraing ; Schatbewaarder : R, Croonenberghs ; leden : R. Goris, Goedertier, Mahy en Leclef.
Op de bijeenkomst van 18 December werd een voorloopig Comité
voor de afdeeling Brussel aangesteld, bestaande uit de HH. Henri
Brochier, Hendrik De Laet, Edw. Dhaeyer en Lieven Van Hoorenbeeck, Op 5 Februari moest dan te Brussel de definitieve organisatie
plaats hebben. Wij ontvingen nog geen verslag van die vergadering.

WIKINGIA -- Voordrachten
Op Donderdag, 17 Januari, hield H. P. W. Segers, algemeen secretaris van het A. C. W., voor de Wikings een spreekbeurt over
« Standen en standsorganisaties in ons land ». Volgens spreker berust het standenonderscheid niet op den rijkdom, noch op de plaats
in het productieproces, noch op de wijze van kleeden, noch op den
graad van opvoeding of ontwikkeling, maar wel op de functie door
de enkelingen bekleed in de maatschappij. Er bestaan factoren, als
bij voorbeeld een zelfde geloof of een zelfde nationale strijd, die de
door bovenstaande oorzaken ontstane kloof overbruggen en een
rechtzinnig samenwerken der verscheidene standen mogelijk maken.
De standsorganisaties zijn op zulken natuurlijken grondslag opgebouwd dat de liberale politiek ze niet kon sloopen. Sterke werkliedenorganisaties met een verstandige leiding bieden een waarborg
voor sociale orde en rechtvaardigheid.
Op Dinsdag 5 Februari hadden wij de eer en het genoegen Heer
Modest Lauwerys, den bekenden declamator, enkele mooie brokken
uit de Nederlandsch-Javaansche literatuur te hooren voordragen. Uit
de werken van Jan Prins, van Henri Borel en van Augusta de Wit
kregen wij enkele parels in al hun schoonheid te genieten. De herinnering aan dien avond zal de aanwezigen nog lang bijblijven.

Streven II. Nr. 3. Februari 1935.

Voor Studenten en Oud-Studenten
van de St-Ignatius' Handelshoogeschool
Woonstveranderingen
Adam Lucien, St-Willibrordusstraat 48, Antwerpen.
Douret Marcel, leperlaan, 66, Brussel.
Van Roye Emiel, Brantstraat 14, Antwerpen.
Schellekens Jozef, accountant, Moorkensplein, 31, Borgerhout.

Verloving
Op Kerstdag werd de verloving gevierd van onzen vriend Frans
Van Nuland met Mejuffer Maria Cleiren.
Op 2 e Kerstdag de verloving van vriend Herman Van Cauwelaert
met Mejuffer Lena Mol.
Hartelijke gelukwenschen.
Promotie
Heer Emiel Mallien is met groote onderscheiding tot doctor in de
rechten gepromoveerd aan de Universiteit te Leuven. Hi j heeft zich
als advokaat te Antwerpen gevestigd in de Molenstraat, 45.
ALSI — Stichting van tak Brussel
Op Zondag 9 December werd een afdeeling van ALSI te Brussel
gesticht. Te dier gelegenheid werd om 11 1/2 u. een mis gecelebreerd
in de kapel van de Brialmontstraat, waarna men vergaderde in de
Terras-zaal van het « Bon Marché ». Daar werd om 13 uur een
gezellige lunch opgediend, waaronder P. Muller in een bevattelijke
causerie de vornaamste problemen van het huidige economische
leven uiteenzette. Het ging er zeer opgewekt toe. Er was muziek,
gezonde leute en veel hartelijkheid. — Om te eindigen een ontspanningsuurtje, waarop Mevr. Ameel en HH. Rik Brochier, Cels en Lemaitre hunne talenten en hunne toewijding ten beste gaven. Hartelijke gelukwenschen aan Heer Oscar Ameel, den inrichter van het
feest
Voordrachten
Op 21 December, in het lokaal « Kapel van Burgondië » gaf Prof.
Gesp een voordracht over « De Melk in de Voeding van Kind en
Volwassene. »
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Johan HUIZINGA, Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen
West- und Mitteleuropa. — Leipzig en Berlijn, Teubner, 1933, 21
blz., Rm. 1. — (Grundfragen der internationaler Politik, Heft 5) .
Waarin bestaat de cultuurbemiddeling van de Nederlanden ? Dat
is de vraag die Prof. H. cultureel-historisch onderzoekt, vooral wat
de 20e eeuw betreft. Waarom echter Vlaanderen buiten beschouwing
gelaten ? Ook hier vindt men interesse voor den vreemde, ijverige
talenstudie, zelfs... minachting voor eigen praestaties. Overigens een
mooi betoog, dat velen zal boeien.
J. A. Van Houtte.
LETTERKUNDE
R. CLAUDE, La Lumière de la Montagne, naar het Duitsch van
F. WEISER. -- Editions Jecistes, Leuven, 205 blz.
Ik heb weleens gevonden dat onze jonge lui te veel romans lazen.
Misschien las ik er zelf niet genoeg... of zijn er te weinig romans
die het lezen waard zijn. In elk geval nu ben ik blij dat deze roman er
kwam. Dezen roman zou elke jonge man op zijn zestiende jaar moeten
lezen ; niet veel vroeger.
Alles wat er in het diepste van een jongensziel kan omgaan in
deze storm en drang-periode woelt hier en komt er tot klaarheid.
Geloof, vriendschap, ;liefde, ,jeugdenthoesiasme, gebed, genadebehoefte, ideaal... Sober, kort, vlug levendig, frisch, met erover heen
zonnige luister van kloek idealisme, dat de werkelijkheid niet wegtoovert maar tot in zijn diepten doortintelt. Spiritualistisch en toch
levenswaar : onze jonge mannen uit Vlaanderen zullen in dezen
franschen tekst hun studiemakkers uit Weenen en Tyrol erkennen.
Een tonieke bergkuur.
Dit is een eerste-rang prestatie welke onze J. V. K. A. de Jec. wel
mag benijden. Of liever, waarmee ook onze vlaamsche K. A.-jongens,
en zelfs hoogstudenten ruim hun voordeel zullen doen. Meer dan
een opvoeder zal er een duidelijke kijk krijgen over de jeugdpsuche
dezer dagen. Onze jonge mannen zullen hier leeren mooi fransch
te lezen en te smaken en meteen flinke frissche vlaamsche jongens
te worden.
Dit: is de jeugdroman voor het schooljaar 1934-35 !

L. Arts.
Franz HERWIG, Tim en Clara, vertaald door J. E. Marré. — N. V.
Het Nederlandsch Boekhuis, Tilburg, 367 blz.
Tim verlaat Clara, zijn vrouw, en Dele, hun kind. Clara plaatst
het jonge meisje in een pensionaat en gaat uit op avontuur met Lipp
en met Fitz. Eindelijk vervoegt de vrouw met haar dochter den man
die ze terugroept.
Het eigenaardigste in dit boek is de reden waarom Tim zijn huis
in Berlijn verliet. Tengevolge van sommige ondervindingen die hem
het leven, als ingenieur, in de grootstad naar hij meent onmogelijk
maken, vlucht hij naar het woud, bouwt er zich eene hut, en leeft
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daar, verre van de stad, in de volle natuur en midden natuurmenschen. Maar deze maken hem het leven niet gemakkelijker, alhoewel
hij tijd te over heeft om met James, een soort zigeuner, te filosofeeren
over de « verhoudingen » in het leven. Op een schoonen dag wordt
zijn hut in laaie vlam gezet door de inboorlingen die met dien verloopen stadsmensch in hun midden geen vrede hebben.
De passioneele avonturen van Clara wisselen af met het sociologisch experiment -- als men het zoo noemen mag, van Tim. Totdat
beiden, tot bezinning gekomen, elkander terugvinden verre van de
stad, in de kalmte en den eenvoud van het buitenleven.
Deze roman, die het niet haalt bij de vorige van denzelf den schrijver, getuigt nochtans van een sterk compositie-vermogen. Maar de
phychologie is zwak ; de daden zoowel van Tim als van Clara, worden niet verantwoord, wanneer ze boven de allerbenaalste avonturen
uitsteken. Enkele bladzijden ook eischee streng voorbehoud op zedelijk gebied.
F.
Paul KELLER, Droomen zijn bedrog, bewerkt door Geert Schoonen.
-- « Fidelitas », Amsterdam, 312 bl., ing. 38 fr., geb. 50 fr.
In dezen roman vertelt ons de succesvolle Duitsche schrijver Paul
Keller de avonturen van een journalist in het sprookjesland Heriditanië. De kleine onderaardsche dwergenstaat is geen « Utopia » :
Dr Barragu, die er de eerste courant moet stichten, ontmoet er nog
min nog meer tegenstrijdigheden, eigenaardigheden, kleingeestigheden, beslommeringen en ikzucht als op de aarde. Dat geeft aan de
overigens spaarzame kritiek, een trek van gelatenheid : het zal dan
wel overal het zelfde zijn... die dikwijls ontbreekt bij het uitbeelden
van de landen onzer droomen. Ook wil Paul Keller enkel een mooi
verhaal, een spel van frissche verbeelding : hij is er volkomen in
geslaagd. Het boek zal door iedereen genoten worden en in één adem
uitgelezen. De uitgave is zeer verzorgd en de dertien teekeningen
van Jo Spier passen wonderwel bij den fijnen inhoud van het boek.
Rudyard KIPLING, Het eerste Djungel-boek, Het tweede Djungelboek, uit het Engelsch vertaald door Michel Duyvewaert. —
« Die Poorte », Oude God-Antwerpen, 1934, 255 bl. - 355 bl.
Geen beter geschenk kon « Die Poorte » ons aanbieden dan Kipling's beide Djungel-boeken. Dierenverhalen, de allermooiste wellicht van den modernen tijd. De acht bekende Mowgli-geschiedenis
sen, en daarnaast acht andere...: waar vindt men, even schitterend,
de tropische natuur en de geheimen van den Djungel ; het hooge
Noorden waar zeehonden vechten en slede-honden in de koude
waanzinnig worden ; het Engelsch-Indisch leven waarbij de slangen
tot in de binnenkamers doordringen en de legerparaden prachtig
zijn ; het geheimzinnig Indië zelfs, waar een Eerste Minister, ineens
bedelaar geworden, samenleeft met de dieren ?
Ligt er, in die zestien verhalen, een dieper beteekenis besloten ?
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Niet op de eerste plaats. Een weelderig scheppend kunstenaar is hier
aan het woord, eerder dan een diep denker ; en als sommige vertellingen symbolisch klinken — « De Witte Zeehond » b. v., of
« Hoe Vreeze in de wereld kwam » — dan is het omdat elk groot
dichter en schrijver iets van een profeet in zich draagt. Eéne strekking slechts vinden wij in geheel het werk : de schrijver keert zich
af van droom en bespiegeling, eenigermate van den godsdienst zelfs ;
hij houdt van kracht- en machtvertoon, van het gezonde leven in en
volgens de natuur. Hij is de positieve Engelschman, op daden belust,
die in de « Wet van den Djungel » het geheim legt van de Engelsche
wereldbeheersching ; en nog eens, al krijgen sommige verhalen een
pantheistisch-godsdienstige tint, toch werden zij slechts opgeteekend
als « hoogst merkwaardig ».
Hoogst merkwaardig zijn ze zeker : de fantasie doet hier wonderen I Verhalen als die van Mowgli ( zou Albert Heiman zijn
Stille Plantage niet hebben opgevat na de lezing van De Djungel
lijft in ?) , als Het Mirakel van Purum Bhagat, als Quiquern en al de
andere, zijn vondsten, even gelukkig als gelukkig makend... Geen
beter geschenk kon Die Poorte ons dus aanbieden dan beide boeken,
voortreffelijk uit het Engelsch vertaald door Michiel Duyvewaert.
E. J., S. J.
Selma LAGERLOF, De Sproke van de Monnikshut, uit het
Zweedsch naverteld door A. Thiry. --- « Die Poorte », Oude GodAntwerpen, 1934, 198 bl.
0 die sprookjes, zooals het hooge Noorden er te vertellen weet !
Ze staan zoo ver van de werkelijkheid, en toch zoo dicht er bij ! De
fantasie gaat zoo vrij haar gang, en toch zoo getrouw den weg
van het leven ! Met blijde kracht vullen zij dorre troosteloosheid ;
weer glanst een glimlach van hoop en vertrouwen ; zij heffen den
mensch op in de ruimte, en wijzen hem horizonnen van liefde
en geluk.
Zulk een sprookje biedt ons dit boek. Gunnar Hede, een student,
wordt koopman om het zwaar belaste ouderlijk erfgoed, de Monnikshut, te kunnen vrijkoopen. Pijnlijke tegenspoed maakt hem krankzinnig ; maar de liefde van Ingrid, een weesmeisje dat hij van den
dood redde, redt hem uit zijne verdwazing.
De macht van de liefde...: als in een betooverende droom wordt
zij voorgesteld. Vanaf de eerste bladzijden, bij het vioolspel van
Hede, vaart die zonnige betoovering over ons. Zijn tegenspoed, en
die van Igrid, maken ons enkel nieuwsgierig naar de verlossing er
van ; en die verlossing eindelijk, door het vioolspel nog eens en door
het meesterlijk gesprek met Ingrid, hoe verwacht ook, verrast ons
toch weer... Ja, zoo moest het gebeuren.
Ingrid had geen talent, zegden hare eerste pleegouders, maar zij
had mooie oogen. Oogen waaruit de liefde straalde ; en die werden
voor den armen Gunnar Hede een weldaad. Ook dit boek van Selma
Lagerlof, waarbij ze met levensblije liefde ons aanblikt, is ons een
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weldaad ; en wij bedanken A. Thiry, die het vloeiend en gemoedelijk
navertelde ; om daarmede de tweede reeks in te zetten van de zoo
verdienstelijke boekengilde « Die Poorte ».
E. J., S. J.
Gertrude von LE FORT, Le Pape du Ghetto, vertaald uit het
Duitsch door Jean Chuzeville. Verz. « Les Iles ». — Desclée-de
Brouwer et C 1e , Brugge-Parijs, 1934, 331 blz.
Een historisch roman in den vorm van kronijk. Het kader is Rome
in de jaren 10701130. De rijke Joodsche koopman Pier Leoni laat
zijn zoontje Petrus doopen. Liever dan die schande te dragen, verkiest zijn vrouw Myriam de scheiding, en keert naar het Ghetto terug. De jonge Petrus zal geestelijke worden, en krijgt weldra den
kardinaalshoed. Na het afsterven van Paus Honorius II (1130) gaan
de stemmen der meeste kardinalen naar een hunner, Innocentius II ;
anderen laten zich door het Romeinsch gepeupel Petrus Leonis opdringen en verkiezen hem tot tegenpaus (Anacletus II) . Myriam ziet
haar levensdroom vervuld : haar christelijke zoon, zal tot onheil der
Kerk dienen. Het schisma wordt echter spoedig opgelost.
Het boek getuigt van een diep-mystisch gevoelen dat de katholieke G. von Le Fort reeds in haar ander werken liet uitschijnen,
b. v. in « Das Schweisstuch der Veronika ». Sommige toestanden,
b. v. de verhouding tusschen Ghetto en Romeinen, of de trots van de
patriciërs over het grootsche verleden van hun stad, zijn meesterlijk
geschetst. De kronijkvorm, met haar helder-eenvoudige taal, doet
zeer aantrekkelijk aan. Het verhaal is ontdaan van die vele beschrijvingen, die een historischen roman gewoonlijk zoo pretentieus en
onverdraaglijk maken.
Kortom, « Der Papst von Ghetto » is een roman, die in alle opzichten welgeslaagd mag heeten. De vertaling geeft het oorspronkeJ. A. Van Houtte.
lijke goed weer.
A. KUYLE, Jonas, — Brand, Hilversum, 1934.
Met spanning hebben we het verschijnen van dit boek verwacht.
Want Kuyle had ons beloofd nu eindelijk eens de katholieke roman
te scheppen, in het door hem zoo geliefde biographische genre. En
we twijfelen er niet aan, of het levensverhaal van een groot man
kan werkelijk groeien tot hoogste gemeenschapskunst. Is elke machtige persoonlijkheid niet een geincarneerde gedachte, een nieuwe
geest die vaardig worden in de menschheid ?
Met dat al is deze eerste proeve voor ons een teleurstelling geworden. « Jonas » heeft schitterende hoedanigheden, is brillant geschreven, getuigt van een verbazend knappe techniek en een onmiskenbaar talent. Maar er zijn in dit boek twee kapitale gebreken, die
trouwens gemeengoed zijn van al Kuyle's werken.
Daar is vooreerst : de pijnlijke onmacht tegenover zijn onderwerp.
Zeker, 't uiterlijke verloop van dit wonder menschenleven wordt
kleurig-sprankelend uitgeweven. Maar er is toch meer in 't leven
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van Jonas dan zijn walvisch-avontuur en zijn profetieën : de ziel
namelijk van heel dit gebeuren — de angst van den mensch, die verschrompelen wil in eenzaamheid, en door God geslingerd wordt tusschen de menschen om een Stem te zijn. En later, bij de opgang naar
de stad, het ontgroeien aan den angst, de moed die tot hoogmoed
overslaat, en door God weer geknakt moet worden in een gedwongen : « servi inutiles ». De worsteling, onder Gods oogen, van beschouwing en daad die naar hun uiteindelijke synthese tasten : de
levensonrust kortom van elk apostel en elk priester, die tot zoon
acute tragiek stijgt in het leven van Jonas. En dat laat Kuyle
ons wel eens even vermoeden, als een donkere diepte tusschen
twee vuurpijlen van zijn beeldspraak. Maar hij mist de kracht om die
ziel in haar verwrongenheid voor ons open te leggen. In haar verhevenheid en schijnbare diepzinnigheid is de weergave van Jonas'
levensstrijd tenslotte simplistisch en, laat me 't woord zeggen...
oppervlakkig. Als Kuyle ons ooit de katholieke roman wil schenken
zal hij resoluut alle oppervlakten en oppervlakkige diepten moeten
verlaten, en in bewuste soberheid een greep doen naar een ziel. Zal
hij het ooit doen ?
Het tweede gebrek van Kuyle is feitelijk niets anders dan overdrijving van zijn grootste hoedanigheid. Kuyle heeft zijn eigen stijl,
waarmee hij wondere ef f ekten bereikt. Die stijl — we zijn er reeds
mee vertrouwd geraakt — wil synthetische visie bereiken door concentrisch samengroeien van tot het uiterst gefragmenteerde beelden.
Daaruit volgt een voortdurend wisselen van gezichtshoek en wat ik
zou noemen : een misbruik van het literair close-up. Het is een schittering die je eerst verblindt, maar die na een paar bladzijden vermoeiend gaat werken : heel het boek door voelt men 't procédé en
verliest men niet meer de achtergrond « werkkamer » uit het oog.
En dat is storend.
Dit alles belet niet dat « Jonas » ver uitsteekt boven de middelmaat van wat ons uit Nederland dit jaar is toegekomen. En dat het,
in Kuyle's werk, een stijgende lijn voorttrekt, die, we hopen het, eens
zal reiken tot de toppen van waarlijk groot en blijvend werk.
L. Monden, S. J.
H. MARSMAN, Porta Nigra. — De Gemeenschap, Utrecht, 1934,
ing. f. 1.50, geb. f. 1.90.
Het eerste werk van Marsman was een uitzingen van het reddeloos
verlangen der zinnen, in zijn eerste, onbewuste opborreling, een vastleggen, in haar grillige vreemdheid, van de eerste vlam der hartstochten met hun achtergrond van eeuwigheidsheimwee. Hij geloofde
toen nog aan verzadiging, aan een herwonnen paradijs van aardsche
vreugde.
Maar na een paar jaren kwam dat vitalisme in konflikt met zichzelf : 't leven kon zijn gelukshonger niet stillen, en de theorie verwierp alle ingrijpen van eeuwigheidswaarden op de onbevangenheid
van het leven.
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En 't resultaat : waar de natuur hunkeren blijft naar eeuwigheid,
en het verstand ze uitsluit, daar wordt het voortvloeien van den tijd
tot een radelooze angst, daar waait over alle levensvreugde de aschregen van de dood.
En Van Duinkerken mag zeggen :
« Hem rest niets anders meer
dan zelfmoord of geloof
of een verdoft berusten... »
Onder de greep van die angst krijgt Marsman's poezie een gedragener klank en een aangrijpender accent. Hij heeft een der
groote bronaders ontdekt van hooge lyriek : de menschelijke onrust.
Maar heidensche onrust : achter elk « carpe diem » de schaduw
van de « pallida mors ».
Porta Nigra is de strijd tegen de doodsgedachte : een kreet van
onrust, opgevangen uit de broederzielen van Breeroo en Don Juan,
uit zijn eigen ziel nog het meest :
« en hoe kort is de tijd...
hoe kort is de tijd
dat ik als een bevende voorjaarswingerd
tegen den machtigen muur van het leven hang. »
Een strijd zonder uitweg en zonder hoop.
Wel komt er een oogenblik ontspanning in de tragiek van deze
bundel. « Hemelsblauw », heet de dichter zijn derde gedichtenreeks.
Maar 't is enkel een zich onderdompelen in het leven, op een paar
gedichten na, die bijna gebed worden, met een accent als van overgave aan de omhelzing van onzichtbare Handen.
En 't laatste deel dat zijn titel geeft aan het geheel, is weer slechts
een bange jammerkreet, een zelfmoord in verlangen.
Porta Nigra is de doodsstrijd van Marsman's vitalisme. Langs
waar zal de boom vallen ?
We weten 't niet, maar onwillekeurig willen we Marsman zijn
eigen vers altijd maar weer in 't oor fluisteren :
« maar ieder hart
't zij hard of dood
of zwart of rood
wordt wit in Mijnen Dood... »
L. Monden, S. J.
Giovanni PAPINI, De ladder van Jacob, vertaald door Ellen Russe.
— Teulings-Standaard, 1934, 240 blz., ing. 38 fr., geb. 47 fr.
In dit boekdeel werden verschillende, meestal korte schetsen van
Papini samengebracht : voorwoorden, dagbladartikelen, beschouwingen van allerlei aard. Meestal gaat het over bepaalde personen :
Sint Franciscus, Jacopone da Todi, Giuliotti, Sint Ignatius van Lojola, Manzoni, Pius XI, enz... Dit werk zal den litterairen roem van
Papini niet vergrooten : zelden slechts heeft men in die occasioneele
beschouwingen den intellectueelen drang van den schrijver van Gog.
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Hier en daar schemert de discipel van Léon Bloy door, soms ook de
Italiaansche fierheid. In het hoofdstuk « Christus Romein » grenst
dit laatste gevoelen aan het naïeve en het parallel dat Papini trekt
tusschen Julius Caesar en Christus, hoe vernuftig ook, geeft aanstoot.
Waar de schrijver den mystieken zin in sommige cijfers zoekt ... en
vindt, gaat de phantazie al te ver. Ook in Bene volgende uitgave zouden we liever niet meer lezen dat Caesar op zijn zeventiende jaar
« sacerdo t u s » was (bl. 219) .
De mooie bladzijden over Domenico Giuliotti maken veel goed.
F.
P. Hilarion THANS, Vertellen I, II. — J. J. Romen en Zonen.
Roermond-Maeseyck. 1933,1934. 187, 191 bl., gen. 15 fr..
Dit zijn de eerste twee reeksen (twee andere zullen volgen) van
een « veelzijdig reisverhaal » : al de avonturen die een oud brancardier, nu krijgsaalmoezenier, juist na den oorlog, in Frankrijk, in
Vlaanderen, tot aan de grens van Italië, doorleven kon.
Pater Hilarion Thans bekoort en ontgoochelt ons tegelijk. Hij kan
vertellen : meesterlijk hanteert hij de taal ; hij schrijft plastisch, hij
wekt stemming ; daar is een glimlach of een tikje weemoed, een
poëtisch zonnetje tusschen twee buien van vroolijkheid ; niets
ontgaat hem en even gemakkelijk als hij gestalten en feiten in zich
opnam, geeft hij ze --- na jaren
weer ; daar is breede cultuur,
jolige scherts en teedere vroomheid..., en het meest bekoort ons die
ongedwongen Franciskaansche eenvoud : met welk een gul hart
laat de pater ons, van al zijn ervaringen, hartelijk genieten ! Hij
gunt het ons.
Doch ziehier de ontgoocheling : Hilarion Thans werkt té gemakkelijk ; zijn vertellingen blijken, meermaals, slordig gecomponeerd,
en — ook in hun beste gedeelten ---. te licht van toon. Doorheen hun
veelzijdigen rijkdom worden we nooit dieper geraakt ; alles blijft te
zeer de uiting van de impertinente kwajongensmentaliteit, den stempel dien het « système D » zoo gemakkelijk afdrukte op wie het in
toepassing bracht ! Wij weten het wel : de schrijver was anders ;
zijn verzenbundels gunnen ons blikken in een veel inniger ziel, maar
zijn ernst en vroomheid, zijn belezenheid en kennis liggen
eenigszins verstikt onder allerhande guitenstreken en licht avontuurlijke ervaringen.
0, niet gestrenger of zuurder wenschen wij den zachten, goeden
dichter en verteller... Maar kan iets van den heldenmoed, die hij onder zijn glimlach waarlijk verbergen wil, niet stralen, diep, in zijn
leuke vertellingen ? Dan worden ze, in alle opzicht, merkwaardig.
E. J., S. J.
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WETENSCHAP
Hans HOFFMANN, Zum Wandel im, deutschen Erzeihungs- und
Bildungraum der Gegenwart. — Franz Borgmeyer, Hildesheim,
108 blz., 2.80 Rm.
Een katholieke a Ministerialrat » is hier aan het woord en schetst
in enkele hoofdstukken de a Formprinzipien des neuen deutschen
Menschen ». De drie eerste hoofdstukken doorloopen het opvoedingsmidden (« Erzichungsraum ») bij de oude Germanen, in de
Middeleeuwen en in het moderne tijdperk, doordrongen met individualisme, liberalisme en marxisme. Het interessantste gedeelte van
het boek biedt ons hoofdstuk IV : « Der neue deutsche Bildungsraum ». Bij het nieuwe Duitschland immers past eene nieuwe opvoedingsmethode en Hoffmann schetst op meeslepende wijze de katho
lieke-nationaal-socialistische school van heden. Zij moet in den jongen en het meisje het duitsche rasgevoel ontwikkelen, en al de eigenschappen die het ras eigen zijn. De lust om te dienen onder een leider
moet ze voorbereiden om plaats te nemen in de staatkundig en standmatig georganiseerde gemeenschap. Het gezamentlijk spel, de collectieve arbeid, de jeugdorganisatie, het kampeeren, het reizen in ploegen door de duitsche gouwen zullen het kind den zin voor initiatief,
en voor spontane tucht bijbrengen en de liefde voor de heimat zonder
dewelke men geen burger kan zijn in het derde Rijk. Aan het leerplan wordt weinig veranderd : alleen de geest van het onderwijs
moet van het individualisme tot het rassolidarisme overslaan. Er zal
nochtans meer aandacht besteed worden aan de aardrijkskunde, de
geschiedenis en de natuurkunde. Hoffmann wil het latijn en het
grieksch behouden zien in de Oberschule, alsook de confessioneele
scholen van elken graad. Op het einde van het boek vindt de lezer
onder vorm van bijlagen de bijzonderste officieele documenten aanF.
gaande het onderwijs in het Derde Rijk.
ECONOMIE
Prof. Dr Fritz RORIG, Mittelalterliche Weltwirtschaft ; Kieler
Vortrge gehalten... an der Universitát Kiel, nr 40. Gustav
Fischer, Jena, 1933, 48 blz., 2 Rm.
In dit prachtig werkje — een voordracht gehouden aan de Universiteit Kiel — zoekt Prof. Rórig, van dezelfde Hoogeschool, de
fabel van de zelfgenoegzaamheid der middeleeuwsche stad voorgoed
den kop in te drukken. En hij slaagt ten volle. Vroeger, onder invloed van Bucher's theorie der economische ontwikkelingsstadia,
werd algemeen aangenomen dat, vóór de 16-l8 e eeuwsche staatsautarkie, een middeleeuwsche st a d sautarkie moest bestaan hebben.
In een levendig en helder betoog levert Prof. R. het bewijs, dat de
middeleeuwer der 14e en 15° eeuw, minstens evenzeer als wijzelf,
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voedsel en kleeding uit heel de (toen) bekende wereld haalde, en
aldus waarlijk in een wereldeconomie leefde. Een studie welke allen
met veel belangstelling lezen zullen.
J. Van Houtte.
Dr F. A. ZEILINGER, Kapitaal en kapitaalvorming in de inheemsche maatschappij van Nederlandsch Indië, — H. Veenman &
Zonen, Wageningen, 1933, f. 2.75.
Dit boek is in hoofdzaak aan het onderzoek naar de kapitaalvorming onder de bevolking van Nederlandsch Indië in sociaal-economischen zin.
Dr. Zeilinger deelt de Indonesiërs in ethnische groepen in, en zijn
onderzoek heeft zich beperkt tot de grootste dezer groepen.
Uit deze studie blijkt dat het kapitaal der Inlanders meestal bestaat uit concrete, duurzame goederen : gronden, veestapel, huizen,
enz. De Indonesiër investeert nagenoeg niet in ondernemingen.
M.D.
Dr Felix KLEZL, Beruf und Betrieb. Ihre begrif f liche Abgrenzung
und ihre Bedeutung fuer des Standeproblem. -- Carl Heymans,
Berlin, 1934, 4.50 Rm.
Dr. Klezl stelt zich ten doel « de betrekkingen tusschen beroep en
bedrijf, als de grondslagen der economische organisatie te onderzoeken. »
Sterk uiteenloopend zijn de begrippen over beroep en bedrijf.
Schrijver bestudeert de verschillende meeningen desaangaande vooropgezet in de literatuur, om dan eene analyse te geven van beide
begrippen. In een laatste hoofdstuk bespreekt hij het beroep en het
bedrijf onder opzicht der sociale ontwikkeling van de menschheid.
« Zal in een min of meer verre toekomst, nog alleen het bedrijf bestaan en geen beroep meer ? De wetenschap vermag niet op dit
oogenblik een antwoord te geven op deze vraag », aldus besluit Dr
Klezl.
M. D.
Dr 0. BAKKER, Statistiek, een inleiding tot de statistische methode
en hare toepassingen. -- J. Muusses, 1934, f. 5.50.
Tot op heden waren onze studenten in de handelswetenschappen
vrijwel nog steeds aangewezen, bij hunne studiën, op het gebruik
van het werk van Armand Julin, Précis du Cours de Statistique of
gelijkaardig Fransch boek. Thans beschikken zij over het werk
van Dr 0. Bakker, accountant bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek (Holland) dat, volgens schrijver, « bestemd is voor studenten, andere studeerenden en practici ».
Dr Bakker verdeelt zijn werk in twee deelen : de statistische methode en de toepassingen der statistische methode. Het eerste deel
geeft de theorie van de beschijvende statistiek. Het tweede deel be-
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handelt de bevolkingsstatistiek, de sociale- en economische statistieken, de conjunctuurstatistiek. De tekst wordt verduidelijkt door talrijke figuren, tabellen en bijlagen.
De groote waarde van dit boek moet, m. i. gezocht worden in de
klare en eenvoudige uiteenzetting en de talrijke voorbeelden, grog
tendeels ontleend aan het materiaal van het C. B. S. Studenten en
practici zullen er een gemakkelijk en betrouwbaar gids in vinden.
M.D.
Dr Maria RASCHENBERGER, Kontrolle und Revision der Aktien
Geselischaft. — Carl Heymans Verlag, Berlin, 1934, 10 Rm.
De eerste acht en dertig bladzijden zijn gewijd aan de bespreking
van de belangrijke rol die de naamlooze vennootschappen in het
huidige economische en sociale leven vervullen en aan de definitie
van de controle functie.
In het overige van het boek, beschrijft Dr Rasschenberger zeer
uitvoerig de accountantscontrole in de naamlooze vennootschap. De
Vlaamsche lezer mag niet uit het oog verliezen dat hier specifiek
Duitsche en Oostenrijksche toestanden worden belicht en dat de
wettelijke voorschriften in die twee landen niet overeenstemmen met
onze wetgeving. Niettemin zal dit boek ook bij ons welkom zijn en
van nut voor dezen die zich met de controle van N. V.'s bezig
houden.
M. D.
VARIA
L. MOREELS, S. J., Spreek beschaafd... — Bode van het H. Hart ;
1934 ; 48 blz., 2.50 fr.
Van alle zijden wordt er geeischt dat onze jeugd beschaafd zou
spreken. Het is niet verder duldbaar, dat de toekomstige Vlaamsche
leiders met de platte en gemeene taal, die nog te dikwijls bij onze
intellectueelen wordt gehoord, voor den dag zouden komen. Deze
brochure, uit de praktijk van een doordrijvend paedagoog gegroeid,
kan machtig bijdragen tot de verspreiding van het mooi Nederlandsch spreken. Wij kunnen niet beter dan met P. A. Geerebaert
zeggen : « Zulke dingen hebben we noodig : ik hoop dat de « Bode
er wel tienduizenden van zal verspreiden. »
Y0

F. D. R.

DRUKK. DE BIEVRE, BRASSCHAAT
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VOOR STUDENTEN EN OUD-STUDENTEN VAN
DE ST. r IGNATILTS' HANDELSHOOGESCHOOL
Overlijden
Willem Van Hee meldt ons het overlijden te St.-Niklaas van zijne
moeder. Aan onzen diepgetroffen vriend betuigen wij onze oprechte
gevoelens van christelijke deelneming.
Geboorte

Mijnheer en Mevrouw Leopold Le Jour-Hendriks werden op 27
December 1934 verblijd met de geboorte van hun eerste kindje, dat
op 29 December onder den naam van Yvonne gekerstend werd.
Streven biedt aan de gelukkige ouders zijn beste wenschen aan, zich
tevens verontschuldigend over het laat opnemen van het bericht, dat
om reden van een spijtige vergissing eerst voor kort aan de Redactie
werd medegedeeld.
Mijnheer en Mevrouw E. Van de Poel-Van den Bosch hebben
ons de geboorte medegedeeld van hun dochtertje Marleentje (Star
broeck 21 Januari 1935) . Ook aan hen bieden wij onze hartelijke
gelukwenschen aan.
Woonstverandering
Heens, Robert en Louis, Verdussenstraat, 7, Antwerpen ;
Mertens Edmond. van Putlei. 13, Antwerpen ;
Pison Auguste, Frère.Orbanstraat, 24, Oostende ;
Van Caillie Felix, Villa « La Mascotte », Zwaluwenlei, Westende
aan Zee.
Benoemingen
Eugeen Schunzelaar werd benoemd tot schrijver bij de diensten
voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid van Antwerpen.
Op 6 Maart ging Heer Jean Querton te Genua scheep met bestemming voor Zuid-Afrika, waar hij het bestuur van het Belgisch consulaat te Johannesburg zal waarnemen.
ALSI - Voordrachten
Op Vrijdag 8 Februari, voordracht van den H. P. Van der Rest,
secretaris van de Handelskamer te Antwerpen over het internationaal munt-problema. Heer Jussiant, voorzitter van de Handelskamer
woonde de vergadering bij.
Op Vrijdag 15 Februari sprak onze medewerker Drs Jan Van
Houtte over De Economische Rol van België in de Middeleeuwen.
Op 13 Maart had de plechtige jaarlijksche vergadering plaats
onder voorzitterschap van Z. Exc. Mgr. Carton de Wiart, hulpbis
schop van Mechelen. Een talrijke schaar toehoorders vulde de Salle
A rtistique en luisterde met veel belangstelling naar de uiteenzetting
van M. Léon Poirier, die sprak over de manier waarop hij zijn film
var het leven van Pater de Foucauld ging afdraaien,

Op 15 Maart sprak de H. René Goris, redacteur van Streven over
Chocolade en voegde bij zijn welsprekend woord eenige tastbare
voorbeelden, die zeer in den smaak vielen.
UITSTAP
Op Zaterdag 23 Februari bezoek aan de werken der Tentoonstelling van Brussel door een groep licentiaten, waarbij aansloten Mevrouw Van Goethem en Mejuf. . M. Cleiren. Voorzitter Baron van
de Put, HH. Ocket en Van Goethem hadden hun auto daartoe ter
beschikking gesteld.
Afdeeling Brussel
Het bestuurcomiteit der afdeeling Brussel vergaderde den 12 Februari en nam de volgende beslissingen :
1) den eersten Woensdag van iedere maand vergadering in de
Trois Suisses bij den Muntschouwburg, waar de aanwezigen zullen
kunnen ontbijten ;
2) een reeks voordrachtavonden :uilen gehouden worden ; reeds
werd daar een begin meegemaakt, toen op Dinsdag 26 Maart H.
Etienne de la Vallée-Poussin, advokaat bij het Beroepshof te Brussel,
om 201A u. in de zaal van de Trois Suisses een voordracht hield
over : « Crise de structure » ;
3) een plaatsingsbureel wordt ingericht onder de leiding van den
secretaris H. Brochier-Waf f elaert, 27, Vliegeniersstraat, Brussel.
WIKINGIA - Voordrachten
Op 14 Februari hadden wij het genoegen onzen eersten praeses,
Bob Verschroeven, stichter der vereeniging te ontvangen. Actueel
was zijn onderwerp alleszins, vermits hij het had over Crisis in
Vlaanderen. Hoeft het gezegd dat vriend Bob zijn onderwerp heeft
voorgedragen, niet alleen met de hem eigen diepzinnigheid en
voornaamheid, maar ook met den gloed van een echte volksredenaar ?
Op 26 Februari kwam E. P. Em. Janssen, redacteur van Streven
ons vergasten met een reeds vroeger gepubliceerde en zeer opgemerkte studie over Fr. Van Eeden's psychologische ontwikkeling.
Het intense zieleleven van een groot kunstenaar haarfijn te hooren
ontleden door iemand die zelf diep-denker en woord-artist is, wat
was er meer noodig om de belangstelling hooggespannen te houden ?
Op Dinsdag 19 Maart, sprak P. De Schaepdrijver in vervanging
van Prof. Dr Eyskens, op het laatste oogenblik belet, over het ontstaan van de Italiaansche letterkunde.
SPORTKRONIEK
Op Zaterdag had een wedstrijd plaats tegen de ploeg van de
Antwerpsche Handelshoogeschool, in stormwind en plasregen. Al
werd de match in de laatste helft door de onzen met 2-5 verloren,
toch voldeed ons elftal op een paar uitzonderingen na, goed. Verdediging, met goalkeeper H. Bosteels als uitblinker, muntte uit. Ook de
halflinie was voortreffelijk, terwijl in de voorhoede vriend Castrele
een bijzondere vermelding verdient.
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Het Italiaansche Fascisme
door Angelo BRUCCULERI S. J. (1)

Redacteur aan de Civiltà Cattolica

Onder de politieke verschijnselen uit de verwarring der na-oorlogsche periode gesproten, verheft zich het Fascisme boven alle andere
zoowel door zijn gansch eigen oorspronkelijkheid als door zijn langen duur en zijn uitstraling over geheel de wereld. Om dit fenomeen
goed te begrijpen, zal het volstaan zijn wording, zijn sociaal-economische opvattingen, en zijn verhouding tot den godsdienst te bestudeeren.
*
**
In januari 1919 riep Benito Mussolini te Milaan een vergadering
op van oud-voorstaanders van de tusschenkomst van Italië in den
Wereldoorlog. Het kwam erop aan hun standpunt te bepalen tegenover de vraagstukken welke zich toen in de Italiaansche politiek
stelden. Op deze vergadering werd de gedachte strijd-Fascio's te
stichten, voor het eerst vooropgesteld. Dat denkbeeld was beslist
revolutionnair. Dat jaar bleef de werkzaamheid der Fascio's nog tamelijk duister. Maar reeds in 1920 vermeerderden zij zich snel, en
namen een uitgesproken reactionnair karakter aan, namelijk van strijd
tegen het socialisme, en zelfs tegen iedere andere partij. Na twee jaar
guerrilla volbrachten Mussolini's troepen, den 31 October 1922, den
marsch op Rome, waarmede het Fascisme, als beheerscher van den
Italiaanschen staat, zijn triomf inzette.
De voornaamste reden van dit onverhoopt sukses is te zoeken in
de politieke depressie welke het schiereiland alsdan doormaakte. Het
gezag van den Staat had zich toen, meer dan ooit, slap en onbekwaam
betoond om de vloedgolf van het anarchisme tegen te houden. Eerder
dan een staatsmacht had men een schaduw, een parodie, een caricatuur van een regeering. En stellig droegen de voortdurende crisissen, en de korte levensduur van de ministeries, er niet toe bij haar te
(1) De Nederlandsche vertaling van dit artikel werd ons vriendelijk bezorgd
door onzen medewerker den Heer J. A. Van Houtte, Brugge.
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verstevigen. Nitti, Giolitti, Bonomi en Facta kwamen immer terug
en vielen over het parlementaire struikelblok, zonder iets anders te
kunnen verrichten dan programma's uiteen te zetten, en plannen op
te maken, of, zooals Mussolini zei, « ijdel gekakel te werpen » op de
natie die oneindig naar een daad verlangde.
De machteloosheid van de centrale regeering moest zich ook overzetten op al de plaatselijke besturen : in Romagna vooral, verder in
Emilië, in Apulië en nog elders waren de gemeentebesturen ondergeschikt aan de socialistische liga's ; de Rijkswacht trok zich terug
voor de Roode Wachten, en de provinciepraefect gehoorzaamde
braafjes aan den secretaris van het syndicaat. Politie, gerecht, leger
en ambtenaren hadden den zin voor plicht en opoffering verloren.
Het is klaar dat, midden in zoo'n politieker warboel, een goed
georganiseerde strijd van weinig talrijke, maar besliste en stoutmoedige mannen gemakkelijk de openbare macht in beslag kon nemen,
en een einde maken aan deze wanorde.
Deze mannen waren een handvol socialisten en oud-strijders aangevoerd door Mussolini. Hun snelle en geweldige actie moest natuurlijk niet weinig sympathie vinden bij al degenen die, afkeerig
en diep verontwaardigd over de bolsjewistische propaganda, den
terugkeer tot normale toestanden wenschten.
*
**

De onbekwaamheid van den Staat om de orde te herstellen, was
het eerste element in het welgelukken van het Fascisme. Het was
niet het eenige, en kon dit trouwens onmogelijk zijn. Een andere
oorzaak van Mussolini's overwinning is te vinden in de dwalingen
en de misslagen van het Italiaansche socialisme. De Italiaansche
socialisten, verstrikt in de onzinnige ideologie van het Marxisme,
konden er zelfs niet het deeltje waarheid uit halen, dat men tot in
de meest verkeerde stelsels vindt. Van geen tel waren in de luidruchtige optochten van de Italiaansche Marxisten en communisten,
de menschen met vooruitzicht en klaren werkelijkheidszin ; veeleer
zag men er in grooten getale nietsbeduidende lawaaimakers, gewetenbooze arrivisten, straatredenaars, parlementaire schermutselaars, onbeschaamde en decadente penneridders, en vooral anti-vaderlanders.
In Duitschland, wieg van het Marxisme, verloochende het socialisme
in zijn groote meerderheid het vaderland niet ; evenmin in Frankrijk
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en in België. In Italië integendeel herinnerde zich het socialisme,
zelfs in de moeilijkste uren welke de natie doormaakte, het Manifest
van Marx en Engels : « De arbeiders hebben geen vaderland. »
In de gegeven omstandigheden moest het sukses van het socialisme
op een ramp uitloopen. De verkiezingen van 1919 brachten het kleine
groepje van zijn afgevaardigden ineens op 156. Inmiddels klom het
ledenaantal van de Algemeene Confederatie van den Arbeid, dat in
1914 slechts 327,000 bedroeg, in October 1919 tot het cijfer van 1
millioen 200.000.
Deze triomf steeg recht naar het hoofd van de kopstukken van de
socialistische beweging. Blind van hoogmoed, en gehypnotiseerd
door den valschen profeet Marx, waren zij reeds overtuigd dat de
ineenstorting van Staat en Maatschappij nabij was. Nog een schokje
tegen de kapitalistische wereld, en de schoone toekomstzon zou op
Italiaanschen bodem opstaan. Op het uitbundige Italiaansche
volk had de socialistische opgewondenheid spoedig treurige uitwerkselen : arbeiders uit industrie of landbouw, loontrekkers en
staatsbeambten, verwachtten weldra allen de komst van het bolsjevisme. Werkstakingen waren ontelbaar geworden, de openbare diensten waren afhankelijk van de luim der socialistische bazen. De
plattelandsbevolking werd aangevallen, en de fabrieken werden bezet. Daarbij kwam nog de tyrannische verdrukking door de socialistische kliek in de gemeenten waar zij meester speelde. De vereenigde
geestelijke groepeeringen stuurden daarom volgend protest aan den
toenmaligen Eersten Minister Nitti : « In de steden en op het platteland, in de dorpen en in de gehuchten, kortom overal in Italië, is alwie zich niet naar den wil der nieuwe heerschers plooit, alwie de
Kerk niet verlaat, alwie zijn vrouw en kinderen niet dwingt weg te
blijven uit den tempel, alwie verlangt vrij en onafhankelijk te staan,
alwie zijn toetreding tot zekere maatschappijen weigert of zich wil
laten inschrijven in bonden welke beter met zijn eigen politieke of
godsdienstige denkbeelden overeenstemmen, is, met één woord, alwie
de knieën niet wil buigen voor den nieuwen afgod, met zijn familie
onherroepelijk tot den hongerdood veroordeeld ; hij wordt op alle
mogelijke wijzen vervolgd en tot in zijn dierbaarste gevoelens geboycot ; hij wordt in zijn leven en in zijn bezit bedreigd ; aan alle
soorten van onrecht, machtsmisbruik en verdrukking blootgesteld. En
dit alles geschiedt onder de oogen van het openbaar gezag, dat alles
maar zijn gang laat gaan, zonder zich om deze dagelijksche, wraak
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roepende verkrachting van alle goddelijke en menschelijke wetten te
bekommeren. »
Overigens, in de Kamer gaf de sociaal-democratische partij, de talrijkste, een alles behalve fatsoenlijk schouwspel : absenteïsme, obstructionnisme, ijdele twisten en kleinzielige maneuvers. Kortom, zij
spreidde haar nulliteit ten toon.
Daar men nu vèr van het luilekkerland bleef, door de roode propagandisten beloofd, en daar de bezetting van de fabrieken op een
klinkende mislukking uitliep, keerde men zich, zelfs in de proletarische
massa's, van het socialisme af, wat den weg effen maakte voor den
nieuwen mededinger.
*

**

Tenslotte was de behendigheid van zijn leider, die de vergissingen
van het socialisme en de radeloosheid van de liberale regeering wist
uit te baten, een beslissend element voor de vestiging van het Fascisme. Feitelijk is dit het werk van een man begaafd met een onbetwistbaar organisatorisch talent, en met een Napoleontische bevelhebbersbekwaamheid. Een van de beste socialistische schrijvers, Zi
bordi, is verplicht de waarde van Mussolini te erkennen : « Wij haasten ons, ook onze oprechte en belanglooze hulde aan den overwinnaar te bieden : als schepper, als beweger, als uitbater van zielstoestanden, van psychologische stroomingen, van haat en liefde, als
kenner en als aanvuurder van massa's, heeft hij zich de grootste voorbeelden en zijn eigen ongelooflijke loopbaan waardig getoond. Hij
weet de lichtbeweeglijke raderen van dit ontzaglijk werktuig, de
openbare meening, te ontdekken en te benuttigen. Alles : dagbladen
en titels, redevoeringen en slagwoorden, insceneering en ritus, ja
zelfs militair en religieus gebarenspel, alles is behendig in het werk
gesteld geworden, zoowel voor als na zijn welgelukken... De Duce
kon allen vereenigen en op een rij zetten : jonge en zuivere idealisten, cynische en koele berekenaars, helden en bedriegers, arrivisten
en blind geloovenden, studenten en boeren, universiteitsprofessoren
en herbergredenaars, werkloozen en millionnairen, weinig aanbevelenswaardige beroepsvechters en hooggeroemde generalen. Deze
verscheidenheid kan later misschien een zwakheid worden... hier
echter moet alleen bemerkt worden dat de zaken, op onze dagen,
aldus staan : het gaat hier om een waarlijk bemerkenswaardige mobielmaking, ingericht en uitgevoerd met een taaie helderziendheid,
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met het genie van een kunstenaar. » (L a Critica s o c i a l e, 15
Nov. 1922) .
De zwakheid waarvan de socialistische schrijver sprak is in werkelijkheid achtergebleven, want de ontwerper van het Fascisme
heeft zijn leger kunnen verstevigen zooals hij het had kunnen verzamelen en versmelten. Vandaag, na meer dan twaalf jaar is het
fascistisch régime sterker dan ooit. Een meer dan voorbijgaand
overblijfsel van den oorlog, voorwaar !
*
**

Interessanter nog in het fascistisch stelsel is zijn syndicaal-corporatieve opvatting, en dezer verwerkelijking die zich ten huidige dage
aan het algemeen interesse opdringt.
Reeds in 1919, een paar weken na de stichting der Fascio's, schreef
Mussolini in het G i o r n a 1 e d' I t a 1 i a dat het doel van het
Fascisme was « de verwezenlijking van een nationaal syndicalisme, d.i. van een arbeidersorganisatie waar gezag en macht bij
de massa zouden berusten, en niet bij beroepsleiders die tegen honoraria werkten. » -- In het eerste programma, door het Fascisme uitgevaardigd den 28 Augustus van dit jaar, vinden wij reeds melding
van syndicalisme. 0. m. stelde zich het Centraal Comité voor :
« 1°) de vorming van nationale technische raden van den arbeid, van
de industrie, van het vervoerwezen, van de volksgezondheid, van
het verkeerswezen, enz., verkozen door alwie een beroep of ambacht
uitoefende dat ermede in verband stond, begiftigd met wetgevende
macht en met het recht een algemeen Commissaris te verkiezen, met
de bevoegdheid van een Minister ; 2°) het uitvaardigen, zoo spoedig mogelijk, van een wet welke den acht-uren-arbeidsdag zou opleggen ; 3°) de vaststelling van loonminima ; 4°) de deelneming van
vertegenwoordigers der arbeiders aan het technisch bestuur van
de nijverheid ; 5°) het toevertrouwen van het beheer van industrieele
ondernemingen of van openbare diensten aan arbeidersorganisaties
die zich zulke taak waardig zouden toonen. »
In het politiek programma van 1921 leest men : « Het Fascisme
kan het historisch f e i t van de corporatieve ontwikkeling niet
loochenen, maar wil deze evolutie naar nationale doeleinden leiden. »
Op de syndicaal-fascistische vergadering van 24 Januari 1922 luidde
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een motie van Bianchi, een van de Quadrumvirs (1), aldus : « Het
syndicaal 'Congres van Bologna... bevestigt de noodzakelijkheid
corporaties op te richten, ondergeschikt aan een centraal organisme
(de Italiaansche Federatie van Corporaties) ; programma en werkzaamheid .van al deze syndicaten moeten in hoofdzaak overeenstemmen met het programma en de statuten van de Nationale Fascistische
Partij. »
In 1925 werd in het Palazzo Vidoni een eerste en belangrijke proef
genomen, de overeenkomst namelijk tusschen het Verbond der fascistische syndikaten en het Verbond der Nijveraars. Een jaar daarop
den 3 April 1926 was het Fascisme in staat de grondleg ,1::4; .,.,ct
van het syndicalisme, welke de kiemen van den corporatieven Staat
in zich droeg, uit te vaardigen. Zonder twijfel is zij de belangrijkste
poging, door hedendaagsche wetgevers aangewend, om de deelnemers aan de productie in een organisch systeem samen te voegen. De
oorspronkelijkheid dezer wet blijkt uit dit paar bepalingen : eenheid
van syndicaat en vertegenwoordiging der kategoriën, mogelijkheid
om verbindingsorganen, met name corporaties, op te richten om
werkgevers en arbeiders te vereenigen, voogdij en bewaking van den
Staat over de syndicale organisaties, oprichting van een arbeidshof,
om de geschillen tusschen arbeidsgroepeeringen bij te leggen, eindelijk verbod van werkstakingen en lock-outs.
Niet minder belangrijk om zich rekenschap te geven van de sociaal-economische denkbeelden van het Fascisme, is de Arbeidskeure
(C ar t a del l a v or o) van 1927. Dit is eigenlijk geen wet, maar
veeleer een bron waar de fascistische wetgeving en rechtspraak hun
ingeving moeten gaan zoeken. « De C a r t a, zoo schreef een
rechtsgeleerde van waarde, Ciof f i, is geen materieele of formeele wet :
het is de formuleering van de nieuwe regelen welke wetgever en uitlegger moeten volgen om, zoo goed het maar kan, de versmelting
van alle zedelijke, politieke en economische krachten in de eenheid
de Italiaansche Natie, te verwezenlijken ».
In zijn verslag aan de Kamer noemde Bottai de Arbeidskeure, het
f o n dam ent van het Régime. En in een interview aan de G i o r -

(1) Quadrumvir = de tweede hoogste rang na den Duce in de fascistische militie.
Het Quadrumviraat was, tijdens den marsch naar Rome, een soort generale staf
waarvan de leden waren : Balbo, Bianchi, de Bono en graaf de Vecchi di Val
Cismon. (De Vertaler).
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n a l e d' I t a l i a drukte Albert Thomas zijn bewondering uit voor
de fascistische oorkonde, die de bezegeling inhield, vanwege een
partij en een regeering, van enkele beginselen van het arbeidersrecht
en van de sociale gerechtigheid. Verder zeide hij dat zij in vele opzichten overeenstemde met de beraadslagingen van het Internationaal
Arbeidsbureau, en zelfs soms nog verder ging, inzoover zij belangrijke nieuwe toegevingen aan de arbeidende klasse inhoudt, zooals
betaald verlof, vergoeding bij afdanking, vergoeding voor ouderdom
of sterfgeval.
Nog vele andere wetten werden door het Fascisme ingevoerd om
het corporatief gebouw te verbeteren, te wijzigen of te volmaken, en
eindelijk, den 5 Februari 1934, werd het wetsontwerp op de bevoegdheid van de corporaties aangenomen. Op grond van deze wet
heeft het Corporatief Middencomité, onder voorzitterschap van Mussolini, de instelling van corporaties goedgekeurd, 22 in getale, en in
drie klassen verdeeld : corporaties met productiekring landbouw —
nijverheid -- handel, corporaties met productiekring nijverheid —
handel, en corporaties met voortbrengstwerkzaamheid door diensten.
Deze wetgevende arbeid nu, werd in zijn geheel bekroond den
10 November 1934, door de plechtige inhuldiging van den Raad der
22 corporaties, in de zaal van het Capitolium. Hierdoor is een begin
gemaakt met de practische uitwerking van het fascistisch corporatisme, en de vijanden van het régime kunnen niet meer ironisch spreken over den « corporatieven Staat zonder corporaties ». Deze zijn
van nu voort een feit.
Geen twijfel dat dit alles een grootsche poging is om het economisch liberalisme te vervangen, dat in deze laatste tijden genoeg bewijzen gaf van zijn onmacht om de crisis te bekampen. Voor Mussolini is deze geen crisis i n het systeem, maar v a n het systeem.
Capitalisme, vrije mededinging, automatisme der economische wetten staan niet in zeer hooge gunst in de denkbeelden van den Duce ;
het is dus noodig nieuwe wegen te beproeven om de nationale economie te regelen.
^
^*

Welke zijn echter de kenmerken der fascistische corporaties ? Hun
definitie luidt : « de werktuigen die, onder leiding van den Staat,
de algeheele organische en unitaire samenvoeging der productieve
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krachten verwezenlijken, met het oog op de ontwikkeling van den
rijkdom, de politieke macht en het welzijn van het Italiaansche volk ».
De taak die hun is opgedragen is af te leiden uit de wet van 1934
over de oprichting en de bevoegdheid der corporaties, en van de
wet van 1926 op de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen.
Deze taak is : 1°) raadplegen d, inzoover de corporatie, door
de bevoegde openbare diensten verzocht, haar advies moet uitbrengen over alle problemen van haar eigen economische werking ;
2°) r e g e l e n d, daar zij algemeene normen kan uitvaardigen over
de arbeidsvoorwaarden, indien een van de aangesloten groepeerinr
gen het verlangt, zoo b. v. aangaande leerjongens en knechten ;
3°) v e r z o en en d, namelijk in het bijleggen van de geschillen
vooraleer zij bij het Arbeidshof worden ingeleid.
Tenslotte kunnen de corporaties ook andere opgaven krijgen,
naargelang de vereischten van de in werking tredende nieuwe economie.
Wat nu te denken van zulke corporatieve organisatie ?
Vooreerst moeten wij laten opmerken dat zij aanzienlijk verschilt
van die, welke de katholieke sociale leer voorstaat. Hierbij is een
veelheid van syndicaten, beantwoordend aan de verschillende politieke of godsdienstige richtingen, niet uitgesloten,' ; het Fascisme
integendeel kent maar één enkel syndicaat, door de regeering erkend.
Tegenwoordig echter zijn ook vele katholieken met de eenheid van
syndicaat verzoend, op voorwaarde dat de godsdienstige overtuiging
der aangeslotenen er geëerbiedigd wordt.
Het specifiek kenmerk van de fascistische corporaties, waardoor
zij oneindig ver komen te staan van de katholieke beroepsorganisatie, ligt elders : zij zijn geen op zich zelf staande economische wezens, zij hebben geen juridische persoonlijkheid, maar zijn staatsorganen, armen van de regeering, werktuigen waarmede de Staat
c de algeheele organische en unitaire samenvoeging der productieve
krachten verwezenlijkt, met het oog op de ontwikkeling van den
rijkdom, de politieke macht en het welzijn van het Italiaansche volk, »
Merken wij op dat deze staatsorganen samengesteld zijn uit de beroepsarganisaties van werkgevers en werknemers, die elk op zichzelf bestaan, maar in de corporatieve eenheid met een nieuw beginsel,
den Staat, bezield worden. Hun verhouding tot den Staat is er dus
geen van eenvoudige ondergeschiktheid, maar een van integratie en
versmelting in den Staat.
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Heel anders is de katholieke opvatting. Volgens deze zouden de
corporatieve organen zelfstandig moeten zijn, en niet alleen een
eigen bevoegdheid, maar ook een eigen wezen moeten bezitten, ook
dan wanneer zij, wegens hun belang, een publiekrechtelijk karakter
zouden aannemen.
Sommigen oefenen juist op dit kenmerk van de fascistische corporaties kritiek uit : het is, zeggen zij, een onbevoegde inmenging
van de politieke macht in de economie. Het Fascisme erkent het
liberale onderscheid tusschen politiek en economie niet zoo scherp.
Nu is het onbetwistbaar dat er een grens bestaat, over dewelke het
openbaar gezag de individueele vrijheid verkracht ; practisch echter
is deze grens in het geheel niet absoluut en standvastig. Theoretisch
kan zij wèl haarfijn afgebakend worden. Pius XI heeft het gedaan in
Quadragesimo Anno : K Het is zeker en door de geschiedenis bewezen, dat de gewijzigde omstandigheden teweegbrengen
dat vele dingen alleen door groote groepeeringen kunnen verwezenlijkt worden, daar waar vroeger kleine pogingen voldeden. In ieder
geval nochtans moet het belangrijkste beginsel der sociale wijsbegeerte behouden blijven : zooals het verboden is aan den enkeling
te ontnemen wat hij door eigen kracht en inspanning kan volbrengen,
om het aan de gemeenschap toe te vertrouwen, zoo ook is het onbillijk
aan een grootere of hoogere groepeering over te dragen, wat kleinere
of lagere kunnen teweegbrengen. Dit is meteen een groot onrecht en
een wijziging van de maatschappelijke orde, want het natuurlijk doel
van alle tusschenkomst van het maatschappelijk gezag is de leden
van het sociaal lichaam door zijn hulp bij te staan, en niet hen te
vernielen of op te slorpen ».
De C a r t a del l a v a r o neemt deze opvatting over :(4 De
tusschenkomst van den Staat in de economische voortbrenging, heeft
alleen dan plaats, wanneer het privaat initiatief ontbreekt of te kort
schiet, of wanneer het politiek belang van den Staat op het spel
staat. » (Beginsel IX) .
Theoretisch dus is de staatstusschenkomst in het economisch leven
gewettigd door haar subsidiair en suppletief kenmerk.
In feite hangt dit kenmerk af van de omstandigheden van tijd, plaats
en midden. Dit beteekent dus dat de maatstaf van de staatstusschenkomst niet star is, maar binnen zekere grenzen kan veranderen, nu
eens in den zin van een vermeerdering van de vrijheid, dan eens in
den zin van een uitbreiding van het gezag, volgens de vereischten,
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het historisch midden waarin het volk leeft, en den graad van beschaving waartoe het gekomen is. Welnu, dat de omstandigheden
van den tijd dien de wereldeconomie doormaakt, een levendiger en
meer uitgebreide tusschenkomst van den Staat eischen, is een feit
waaraan wel niemand redelijkerwijze kan twijfelen. Ook bij die volkeren waar altijd liberalisme en democratie hebben geheerscht, hebben de tusschenkomstmaatregelen van den Staat zich moeten vermenigvuldigen. Het voorbeeld van Roosevelt in de Vereenigde Staten, is in dit opzicht welsprekend.
Zonder het monopolistisch karakter van de syndicaal-corporatieve
organisatie van het Fascisme te loochenen, zonder zijn streven om de
private werkzaamheid te beperken, te betwisten, moet men toch bekennen dat het aan de natie merkelijke diensten bewijzen kan. Alles
hangt ervan af, of de regeerende kringen met een hoogstaand zedelijk gevoel, een vérgaanden verantwoordelijkheidszin, en een edelmoedige onbaatzuchtigheid bezield zijn.
Het corporatief experiment heeft reeds een aanvang genomen ;
het zal niet lang duren of de feiten zullen, beter dan de kritieken en
de discussies van economisten en sociologen, zijn eigenlijke waarde
aanwijzen. Zonder twijfel zal het corporatisme de psychologische
elementen welke den economischen strijd beheerschen, onmogelijk
kunnen uitschakelen : altijd zal er een natuurlijke tegenstelling bestaan in de belangen van patroon en arbeider. Daarom ook hebben
niet alle initiatieven van het Fascisme op economisch gebied, het
zelfde sukses geboekt. Dit bewijst echter niets meer dan dat alle
menschelijke schepping haar onvolmaakte zijden heeft. Het valt nu
te zien of de nadeelen, welke de corporaties zullen meebrengen, in
vergelijking zullen kunnen treden met de enorme schaduwzijden van
de vrije mededinging. Onze meening is dat een goede verwezenlijking
van het corporatisme veel voordeeliger en minder gevaarlijk is dan
het liberalisme. Het gaat niet op, den machtigen humaniteitsgeest
die het fascistisch corporatief organisme bezielt, te betwisten. Mussolini is een kind uit het volk, en was in zijn onrustige jeugd aanhanger van een sociale leer die, benevens haar groote dwalingen,
een schoon doel had : de verheffing van het proletariaat. Dezen
geest van volksdienst heeft hij overgeplant in zijn nieuwe corporaties.
« De verleden eeuw, zoo heeft hij in een zijner jongste redevoeringen
gezegd, heeft de gelijkheid van alle burgers voor de wet uitgeroepen.
De fascistische eeuw behoudt en bevestigt dit beginsel, maar voegt er
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een nieuw, niet minder belangrijk, bij : de gelijkheid van alle menschen voor den arbeid, als plicht en als recht, als scheppingsvreugde,
die het leven moet ruimer en edeler maken, en niet het vernederen
en ternederdrukken. Deze gelijkheid sluit niet uit, maar eischt integendeel, hiërarchische verschillen, ten opzichte van de bevoegdheid
en de verdiensten. » — « De arbeid, zegt de Duce in een andere
rede, moet niet het object, maar het subject van de economie zijn. »
-- « Het doel van het Régime op economisch gebied, riep hij voor
korten tijd uit te Bari en te Milaan, is het verwezenlijken van een
hoogere sociale gerechtigheid voor geheel het Italiaansche volk. Wat
beteekent deze hoogere sociale gerechtigheid ? Eenvoudig gewaarborgden arbeid, rechtvaardig loon, een mooi huisje, kortom de mogelijkheid gedurig te evolueeren en zijn lot te verbeteren. »
*
,-1:*

Wat de verhouding van het Fascisme tot den godsdienst betreft,
moet men opmerken dat het niet op anticlericalisme aanlegt, noch
evenmin op de onverschilligheid, eigen aan de liberale opvattingen.
In een artikel van Mussolini, op 18 December 11 gepubliceerd in Le Figaro, onder den titel «L'Eglise et l'Etat»,
vinden wij beschouwingen welke getuigen welk diep realisme en
gezond verstand den Duce bezielt ten opzichte van het godsdienstig
probleem.
« Geheel de geschiedenis van de Westersche beschaving, vanaf
den tijd van het Romeinsche keizerrijk tot op onze dagen, van
Diocletiaan tot Bismarck, leert dat, telkens als de Staat den strijd
aanbindt met den godsdienst, de Staat de nederlaag lijdt. Een strijd
tegen den godsdienst is een strijd tegen het ongrijpbare, tegen het
ontastbare ; 't is een oorlog tegen den geest, waar deze de diepste
en de innigste kracht is. Het is bewezen dat in zoo'n strijd de wapens
waarover de Staat kan beschikken, zelfs de scherpste, niet bij machte
zijn om doodelijke wonden toe te brengen aan de Kerk. Deze, vooral
wanneer het om de katholieke Kerk gaat, komt altijd als overwin
naarsten, zelfs uit de hevigste strijden. Een Staat kan alleen een anderen Staat overwinnen. Hij kan zijn zege b. v. uitbaten om een
verandering van régime of een territoriale uitbreiding te verkrijgen.
Hij kan herstellingsbetalingen eischen ; hij kan overwonnenen dwingen te ontwapenen, of een gegeven systeem aan te nemen, volgens
zijn eigen politieke of economische opvattingen. Wanneer immers
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een volk in oorlog is, dan heeft het tegenover zich een materieele
werkelijkheid die het kan aanvallen, verbrokkelen, verminken of
veranderen ; is de vijand integendeel een godsdienst, zoo is het onmogelijk op een welbepaald en vast doel te mikken. Alleen de passieve tegenstand van priesters en geloovigen volstaat reeds om de
geweldigste aanvallen van een Staat te verijdelen... Bismarck, de
vreeselijke stichter van het Duitsche rijk, was genoodzaakt te captituleeren voor Leo XIII... en de kerkelijke politiek van Napoleon I
had even weinig sukses. »
Na deze inleidende woorden bepaalt Mussolini duidelijk zijn eigen
verhouding tot de Kerk : « In de fascistische opvatting, zoo schrijft
hij, is de godsdienst volledig vrij, onafhankelijk en in eigen huis
meester... De fascistische Staat aanziet het als buiten zijn bevoegdheid tusschen te komen in godsdienstige vraagstukken. » Tusschen
de twee stelsels : den godsdienst doodzwijgen en dulden, of ermee
concordaten sluiten, heeft Mussolini het tweede verkozen. Het eerste
is ondoelmatig, het tweede heeft in Italië zijn proef doorstaan.
Stellig, deze houding van den Duce is niet nieuw. In het artikel
«Fascisme» in de Enciclopedia Italiana, drukt hij zich
uit als volgt : « De fascistische Staat blijft niet onverschillig tegenover het religieuze feit in het algemeen, en tegenover dezen bepaalden positieven godsdienst, het Italiaansche katholicisme, in het bizonder. De Staat heeft geen theologie, maar heeft toch een moraal.
In den fascistischen Staat wordt de godsdienst aanschouwd als een
der diepste geestesuitingen. Daarom wordt hij niet alleen geëerbiedigd, maar ook verdedigd en beschermd. »
In zijn redevoering in de Kamer, op 13 Mei 1929, eischte Mussolini voor den fascistischen Staat een zedelijk karakter op : « hij is
katholiek, maar hij is bovenal fascistisch, uitsluitend en essentieel
fascistisch ».
Het spreekt vanzelf dat de Duce, als politiek man, den godsdienst
van zijn eigen standpunt beschouwt. Aan de burgers van Vicenza
zei hij, den 23 September 1924 ; « Indien ik in een kerk ben getreden
en mij voor het altaar heb gebogen, dan heb ik dit niet gedaan om
een oppervlakkige hulde aan den godsdienst te brengen, maar wel
omdat ik innig overtuigd ben dat een volk niet kan groot en machtig
worden indien het niet tot den godsdienst komt en hem niet beschouwt als een essentieel bestanddeel van zijn privaat en openbaar
leven. »
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En te Milaan had hij te voren, den 28 October 1923, gezegd :
Een van de pijlers van de nationale volksgemeenschap is de Kerk.
Welnu, de godsdienst is een heilig bezit der volkeren. Wij hebben er
niet aan geraakt of zijn rechten verminderd. Wel integendeel, wij
hebben zijn aanzien vergroot. »
4

Zeker, met verder opwaarts te klimmen, b. v. tot 1919, zouden
wij een Fascisme vinden dat niet moet onderdoen voor de Jacobijnen,
wat zijn haat tegen de Kerk betreft. In het programma van 1919
stelde het de verbeurdverklaring der kerkelijke goederen voor. Tien
maanden voor den marsch op Rome, den 1 Januari 1922, legde
Mussolini in zijn blad, den P o p o l o d' I t a 1i a, een anticlerir
cale en ongodsdienstige geloofsbelijdenis af. Hij verzekerde alle
Openbaring verbrijzeld te hebben, op alle dogma's te spuwen, den
hemel te verwerpen, en zich tegen alle witte, roode, zwarte charlatans
en tegen hun miraculeuze middelen beveiligd te hebben.
In deze omstandigheden hebben sommigen gedacht dat Mussolini
zijn houding tot de Kerk heeft veranderd, om den P a r t i t o P op.
p o 1 a r e (1) , toen, onder leiding van den priester Don Sturzo, de
sterkste Italiaansche partij, te kunnen verdringen. Dit schijnt echter
niet alles te verklaren, wanneer men bedenkt dat, na de nederlaag
van de Popolari en van de andere partijen, Mussolini vrij was om
te doen en te handelen zooals hij verkoos. Toch heeft hij zijn vroeger
anticlericalisme laten varen. Meer nog, hij heeft niet geaarzeld de
Kerk tegemoet te komen om het Concordaat van 1929 te sluiten,
waarmede de Romeinsche kwestie, zoo noodlottig voor Staat als
voor Kerk, voorgoed van de baan geschoven werd.
Met recht en reden gaat Mussolini fier over deze gebeurtenis. In
het boven aangehaald artikel van den F i g ar o schrijft hij dat
sedert den 11 Februari 1929, datum van het Concordaat, zes jaar
verloopen zijn. Bij het afsluiten van de verdragen, stelden zich velen
als sceptisch aan en voorzeiden katastrofale gevolgen. En zie, deze
profetiën zijn verkeerd uitgevallen, hoewel in 1931 de toepassing der
verdragen op de proef werd gesteld ; het geschil werd echter tenslotte vreedzaam bijgelegd. « Van dan af is niets meer den burgerlijken en godsdienstigen vrede komen verstoren dien Italië geniet. Men
mag eraan toevoegen dat een hartelijke samenwerking is tot stand
(1) De P o p o 1 a r i, (Volkspartij) waren de « Katholieke Partij » in het
Italiaansche politiek leven. (De Vertaler).
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gekomen tusschen de twee machten die overigens toch een gemeenschappelijk doel hebben, de menschheid ».
Zonder twijfel schijnt de leus van Mussolini : « Alles in den Staat,
niets buiten den Staat, niets tegen den Staat » regelrecht tegengesteld aan een erkenning van de godsdienstige macht die in zijn Rome
gehuisvest is. Het totalitair karakter van den Duce kan met geen
andere macht deel ign. Maar men moet ook niet alles op de letter nemen, en zulke absolute uitspraken moeten voor een deel toegeschreven worden aan rhetoriek en volkswelsprekendheid. Mussolini is
totalitair, maar eenvoudig betrekkelijk, niet absoluut, en namelijk
beperkt tot de uitsluitend politieke aangelegenheden, waarmede zich
voortaan niemand meer moet bemoeien.
In het aangehaald artikel legt de Duce zijn totalitarisme op deze
manier uit. « Geen Staat is meer totalitair, meer autoritair dan de
fascistische. Geen houdt meer aan zijn almacht en aan zijn prestige
vast. Maar juist om die reden vermijdt het Fascisme zich te mengen
in zaken die buiten zijn bevoegdheid liggen. Al de volkeren die deze
groote waarheid niet hebben kunnen begrijpen, zijn vroeg of laat
gedwongen geweest hun ongelijk te bekennen. »
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Liberale Jodendom
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J.

De belangsteling door de Joodsche kwestie in alle kringen gaande
gemaakt heeft ons de Nederlandsche vertaling bezorgd van een interessant boek van Dr. Claude G. Montefiore : Het liberale Jodendom.
Onze lezers zijn voldoende op de hoogte van de religieuze stroomingen der laatste honderd jaren, om te weten dat de liberale strekking in de verschillende godsdiensten — zoowel Islamisme als
Christendom, en hier Jodendom -- afbreekt met de traditioneele opvatting van het godsdienstig dogma.
Toegepast op de leer van Israël leidt het liberalisme tot karakteristieke gevolgtrekkingen die men met veel talent en omzichtigheid in
het boek van Dr. Montefiore vindt uiteengezet.
Het traditioneele Jodendom berustte ten slotte op twee voorname
leerstellingen : die van de éénheid van God en die van het Messia
nisme. •De zending van Israël in de religieuze geschiedenis van het
menschdom was, tot aan de komst van Christus, te midden der meer
ontwikkelde volkeren het oorspronkelijke monotheïsme te handhaven
en tevens de verwachting wakker te houden van een door God gezonden en gewijde Persoonlijkheid die het ontredderde en verdwaalde
menschdom den godsdienstigen vrede en de godsdienstige zekerheid
zou brengen. De H. Thomas van Aquino, een wijsgeerigen blik werpend op de ontwikkeling van de geschiedenis van het menschdom
vóór Christus, besloot dat de Voorzienigheid aan de heidensche
volkeren den schat der menschelijke kennissen had toevertrouwd, en
aan Israël de godsdienstige waarheden -over God en zijn Christus.
Het orthodoxe •Jodendom, dat weigert in Jezus de vervulling te
zien van de verwachtingen der voorvaderen, is aan beide leerstellingen trouw gebleven, en het twaalfde van hun dertien geloofspunten
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luidt : « Eens zal de Messias zeker komen, ook al moeten wij lang
op Hem wachten. »
Het liberale Jodendom ,zooals Montefiore het voorstelt, blijft het
monotheïsme huldigen. Het blijft gelooven in den éénen persoonlijken
God. « Hij is de volmaakte goedheid, de volmaakte kennis, het vol.
maakte leven... Hij is eeuwig » (bl. 22) . Maar het verzaakt aan het
traditioneele Messianisme. Een bovennatuurlijk ingrijpen van de
Voorzienigheid in het wereldgebeuren bij middel van eene bovennatuurlijke persoonlijkheid ligt buiten het liberale godsdienstig perspectief. Het Messianisme wordt teruggebracht tot de verwachting
van een betere wereld. « We kunnen alles buiten beschouwing laten,
zegt de schrijver, behalve de fundamenteele hoop, die er aan ten
grondslag ligt : ten eerste de hoop op eene betere aarde, op een
meerdere kennis van God, op een grootere mate van rechtvaardigheid, op een meer bestendigen vrede en ten tweede de hoop op een
leven hiernamaals : de hoop op onsterfelijkheid. » (bl. 160) . Maar
daarmee wordt het karakteristieke van de groote prophetieën van
Daniël over den Menschenzoon en van Isaias over den Dienaar van
Jahwe uitgeschakeld — of minstens verzwakt door eene gewaagde
exegese, die den Dienaar van Jahwe vereenzelvigt met het volk van
Israël. Waar Montefiore zegt, zonder verderen uitleg : « Wat de
profeet schreef van Israël in verband met den rest der wereld, is altijd
waar voor den enkeling : « Hij werd gewond voor onze misdaden ;
Hij werd gekneusd dood (sic.) onze ongerechtigheden... »», kunnen
we geen hoogen dunk hebben over zijn schriftuurkennis. De
studie van P. Langrange in zijn « Le Judaïsme avant Jesus-Christ »,
(bl. 368-381: Le Serviteur de Jahwe) werpt een heel ander, en hoeveel
wetenschappelijker licht op dit thema van de hebreeuwsche prophetie.
Met de persoonlijkheid van den Messias geeft ten slotte het liberale Jodendom een van de twee grootste joodsche leerstellingen op.
Maar daarmee komt heel het prophetisme zelf in 't gedrang. Indien de
groote zieners van Israël alleen spraken over den eenen God, en over
de geleidelijke verbetering van het menschdom --- echt liberale predicatie ! — dan had hunne zending niets bovennatuurlijks meer ;
want die twee opvattingen kunnen opkomen in elk menschelijk brein.
De profeten hadden bij gevolg geene goddelijke boodschap te verkondigen, in den formeelen zin van dit woord ; hetgeen ze schreven
was niet werkelijk het woord Gods, zooals ze het dachten en verklaarden : het was het menschelijk woord van « geïnspireerde »
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menschen, zooals men er in eiken godsdienst vindt, d. i. bezielden,
buitengewoon overtuigden, maar die zich toch, als alle menschen,
vergisten, het edele met het onedele, het ware met het onware vermengend. Met andere woorden: het prophetisme wordt neergehaald uit
de bovennatuurlijke sfeer die zijne essentie uitmaakt en gelijk gesteld
met de natuurlijke neigingen en vermogens van het menschdom. Zoo
wordt het probleem van het oude profetisme — dat ook voor ons, Katholieken, van het grootste belang is, — niet opgelost maar opgeheven
of genegeerd. Maar daarmee wordt het profetisme -- die grootsche
voorspelling van een Verlosser --- zelf weggecijferd. En wat blijft
er van over ? Drie stellingen die in eiken natuurlijken godsdienst
kunnen worden teruggevonden : ten eerste het monotheïsme, ten
tweede de innerlijkheid van den godsdienst, in tegenstelling met het
overdreven ceremoniëele van het oude Jodendom, en eindelijk de
hoop op sociale gerechtigheid. Dat kan elk godsdienstig mensch verkondigen, daartoe wordt geene goddelijke inspiratie vereischt, maar
dat ook is niet het hebreeuwsche profetisme in zijn diepste wezen.
Wat het derde punt betreft -- de vervlakking van het persoonlijk
Messianisme tot de hoop op socialen welstand, dat wegzinken van
het hooge godsdienstig ideaal dat het vóór-christelijke Jodendom
zijne schoonheid en zelfs zijne bestaansreden verleende, — dit geeft
aanleiding tot ernstige bedenkingen. We lezen bij Montefiore :
« Zij, die eenigszins op de hoogte zijn van de geschriften der Profeten, weten, dat de gerechtigheid en liefde, waarvan zij spreken,
van een duidelijk socialen aard zijn... Zoowel de Profeten als de
Thouro mogen met recht « democratisch » genoemd worden. In den
volsten zin van het woord kunnen hun idealen — of vele hunner
idealen — volkomen juist, al klinkt het anachronistisch, bestempeld
worden met de woorden : « Vrijheid, gelijkheid, broederschap. »
(bl. 272-273) . Wanneer nu eene natie dit verlaagd, veraardscht Messianisme in zich draagt, mag men voorzien dat deze aardsche verwachtingen, welke in zich heel het oorspronkelijk religieus dynamisme van de Messias-verwachting hebben opgeslorpt, eene revolutionaire kracht zullen ontwikkelen waardoor alle ongelijkheid op aarde
zal worden opgeheven. Berdiaëff meent die verklaring uit het gebeurde te kunnen bevestigen : Marx was van joodschen oorsprong
en iedereen kent het nauw verband tusschen de bolchevistische omwenteling en de Joden.
Corruptio optimi, pessima. Wat vroeger de zuurdeesem was, die
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het jodendom bracht tot zijne volledige ontwikkeling, tot de verschijning van den Messias, ligt nu ontsierd en verstard in het orthodoxe
jodendom, of verviel, bij de liberale joden en de meeste Zionisten,
tot een aardsche dweeperij die een blijvend gevaar meebrengt voor
de Europeesche beschaving en voor alle cultuur.
De liberale kritiek op het prophetisme strekt zich verder uit tot
de Wetgeving van Mozes, zoodat de Bijbel, Wet en Propheten,
wordt prijs gegeven aan het individueel oordeel aangezien het goddelijk gezag noch de messianische verwachtingen, noch de mozaïsche
vorschriften waarborgt. In hoeverre het goddelijk karakter van den
Bijbel wordt vervaagd, ja in het niet verzinkt, blijkt uit de volgende
woorden : « De goddelijkheid van den Bijbel, die daarin bestaat, dat
de Bijbel veel goeds en waars bevat, en dat God de bron van die
goedheid en waarheid is -- kan alleen erkend worden door hen
die in God gelooven. » (bl. 215) .
Met de inspiratie van de Wet en de Propheten wordt ook het mirakel geloochend. En hier constateeren wij het duidelijkst den invloed
van het europeesch Rationalisme op het liberale jodendom. Montefiore heeft zich de moeite gespaard eigen argumenten op te bouwen
om de mirakuleuze feiten van den Bijbel te loochenen ; hij ontleent
aan onze rationalisten en « liberale Christenen » het klassieke slagwoord : « mirakelen zijn onmogelijk, daar God de natuurwetten niet
kan schenden. » Er wordt niet het minste gehoor verleend aan het
antwoord dat dergelijke redeneering ontzenuwt. Het mirakel is immers geen verkrachting van de natuurwetten, maar de verheffing er
van in eene hoogere orde ; in het mirakel wordt het wonderbaar gebeuren in de natuur, een teeken van een bovennatuurlijke bedoeling
van God. Aan dat alles wordt hier zelfs niet gedacht. Voor den
schrijver staat het integendeel a priori vast : geen bovennatuurlijke
wereld die de natuur en den mensch doordringt en verheft, geen
« tweede schepping » die de eerste een nieuwe waarde geeft en een
hoogere bestemming ! Goed, maar dan moet men ook den bijbel,
zoowel Oud als Nieuw Testament, op zij schuiven ; want hij werd
onder goddelijke inspiratie geschreven door menschen, die vast geloofden aan een bovennatuurlijke orde waarvan zij de herauten waren. Men kan van den Bijbel zooals hij is het bovennatuurlijke niet
afscheiden, om als « rest » een natuurlijken liberalen godsdienst over
te houden ; de Bijbel is een organisch geheel, gebouwd op bovennatuurlijken grondslag. Derhalve, indien men dezen weg opgaat, dan
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blijft er geen natuurlijke onderbouw over, maar slechts eene ruine. Een
liberale Mozes of Isaias is evenzeer een karikatuur als een liberale
Jezus.
*

**
Deze ietwat droge uiteenzetting over het wezen van het liberale
Jodendom was noodzakelijk, om zijne verhouding te begrijpen tegenover de problemen die hedendaags Israël in beroering brengen. Wanneer wij over de Joden spreken, zijn wij al te dikwijls geneigd ze als
een homogeen geheel te beschouwen, alsof ze allen over de verschillende levensproblemen hetzelfde meenden. Dat is natuurlijk eene
naïeve voorstelling. Israël leeft ons levensavontuur mee, en het feit
dat het niettegenstaande zijn samenwonen met andere volkeren
zichzelf wil blijven, stelt de Joden voor talrijke problemen die ze op
verre na niet allen op dezelfde manier willen oplossen.
Het liberale Jodendom is de uiterst linksche zijde van Israël. Terwijl de orthodoxen zich zooveel mogelijk willen afzonderen van de
christen wereld, zich als een volk, als eene natie willen voelen, zoeken
de liberale joden contact met de volkeren in wier midden zij gevestigd zijn. Zij negeeren dat ze een apart ras zouden zijn, eene aft
gezondere natie zouden vormen. Montefiore zegt het met zoovele
woorden : « Het Jodendom is eene religieuze gemeenschap die niet
steunt op het ras. » (bl. 288) of nog : « want volgens mijne meening
berust het liberale Jodendom geheel op de overtuiging dat de Joden
geen volk zijn zooals de Denen, maar een religieuze gemeenschap. »
(bl. 307) .
Door deze thesis stelt zich het liberale Jodendom schrap tegenover
het Zionisme, dat de volkseenheid van Israël wil herstellen. Het heeft
definitief verzaakt aan den eeuwenouden droom van Israëls hereeniging uit de verspreiding, en van de heroprichting van den tempel.
Het heeft de hoop verloren, ooit het altaar weer te zien, omwolkt
met den rook van de offervlam. Daarom ook maakt het nu moeilijke
dagen door. Het nationale joodsche bewustzijn werd immers verscherpt door de vervolging in Duitschland. De Joden zijn zich weer
meer één gaan voelen in de beproeving ; de tegel stelling met het
Christendom heeft zich weer scherper afgeteekend, n,i eene christelijke natie haar antisemitisme heeft botgevierd. Het valt licht te begrijpen dat bij een Jood van nu, diegene weinig welkom zal zijn, die
hem komt verkondigen : het ideaal van het Jodendom is, zip' natio-
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naliteitsgevoel te verliezen en weg te smelten in de verschillende
naties waarin hij leeft. En dat doet het liberale Jodendom. « De
liberale Joden willen, zoo schrijft Montefroie, wat alles behalve de
religie betreft, één zijn met de volkeren te midden waarvan zij
wonen » (bl. 302) .
Maar waarom moet dan het Jodendom nog blijven voortbestaan ?
Een orthodoxe Jood kon antwoorden dat, afgezien van elk rasbeginsel, de joodsche godsdienst het messianisme moet verkondigen ; dat
zijne zending eene godsdienstige is, en als zoodanig het voortbestaan
van het Jodendom rechtvaardigt, totdat de Profeet zal komen die de
wereld tot één volk zal maken. Het liberale Jodendom integendeel,
dat èn het nationaliteitsprincipe èn het Messianisme opgeeft, dat in
het Jodendom alleen erkent eene religieuze gemeenschap, welke het
monotheïsme aankleeft en de verbetering van het menschelijk lot
op aarde nastreeft -- hoe kan dat nog een grond vinden voor zijn
eigen voortbestaan ? Men ziet niet in, waarin zulk een liberaal Jodendom verschilt van het liberaal-protestantisme of van welke andere
liberaal-religieuse strekking ook. Logisch zouden de liberale Joden
zich derhalve eenvoudigweg moeten assimileeren met die Christenen,
die alle positief geloof verloren hebben. Wij begrijpen dan ook niet
hoe, maar constateeren eenvoudigweg dat Montefiore en met hem
de liberale Joden — het « randjodendom » zooals Joseph Kastein (1)
het noemt — aan eene blijvende religieuse zending van Israël geloor
ven. « Wij wagen het, in allen deemoed te veronderstellen, dat het
woel van ons behoud, een religieus doel is, d.w.z. wij nemen aan, dat
het behoud van ons volk en van onze gemeenschap een religieuzen
ondergrond heeft. M.a.w. zijn de religieuze plichten, die de Joodsche
gemeenschap tegenover de wereld heeft te vervullen, niet opgehouden
bij de geboorte van het Christendom. » (bl. 172) . « Nochtans, schrijft
Montefiore verder, kan de goddelijke missie van Israël alleen volbracht worden door het voortdurend bestaan van de Joodsche broe
derschap » (bl. 289). Dus moeten de Joden als gemeenschap blijven
voortbestaan, en de gemengde huwelijken moeten streng verboden
blijven. Maar is er dan geen tegenspraak met hetgeen kort daarop
volgt : « Neen, het is juist door het leven van Israël in de wereld,
door de verspreiding zijner aanhangers onder de volkeren, door zijn
één worden met deze volkeren in hun nationaal leven, dat Israël het
(1) Dr. Jozef Kastein : Joodsche problemen in het heden.
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meeste kan bijdragen tot de verbreiding der Godskennis. » (bl. 305) .
Dus Israël moet zichzelf blijven, en het moet één worden met de andere nationaliteiten, en dat ten dienste van de Godsgedachte. We
staan hier voor een kluwen van tegenstrijdigheden dat niet wordt
ontward door deze ontzettende verklaring : «Andere machten, zooals
Christendom en Mohammedanisme, moeten de menschen eerst tot
het geloof van één God brengen (in den Joodschen zin van het
woord) alvorens het Jodendom eenigen invloed ten goede kan uitoefenen op hun leven en hun geloof. » (bl. 178) . Wat zal het liberale
Jodendom dan toch nog wel te zeggen hebben, wanneer de wereld
door het Christendom monotheist zal geworden zijn ? Hier staan we
voor de tegenspraak waarop heel de gedachtenconstructie van het
liberale Jodendom moet uiteenspringen en wij kunnen besluiten met
J. Bonsirven : « Er is maar eene mogelijke keus : vermits God zijn
volk door zijne afgezanten niet bedrogen heeft, door de belofte van
de komst van den Messias, bedriegt het volk zich met te gelooven dat
de Messias niet gekomen is en met zijne komst af te wachten. » (1)
Op het eerste zicht zou men kunnen denken, dat het liberale Jodendom dichter bij het Katholicisme staat dan het orthodoxe. De liberale
Jood, door zijn liberalisme zelf, heeft tegenover het Christendom
niet die stugge, afwijzende en soms hatelijke houding, eigen aan de
traditioneele Synagoge. Hij leest en vergelijkt het Oude met het
Nieuwe Testament zonder vooringenomenheid, en hij ontsnapt niet
aan de bekoring die van het Evangelie uitgaat. Montefiore erkent het :
« Voor de joden zal de Pentateuch altijd een bijzondere waarde
hebben, maar ik kan mij nauwelijk voorstellen, dat er ooit een tijd
zal komen, dat hij door de buitenwereld van uit een religieus standpunt meer geprezen zou worden dan het Evangelie... Ik zou aersoonl^jk niet aarzelen, de jeugd te vertellen, dat de leer van Jezus veel
bevat wat ik innig bewonder. » (bl. 371 ; 338) . Maar die bewondering
gaat naar den Jezus van het liberaal-protestantisme, niet naar dien
van de Katholieke Kerk. Indien er van sympathie, van versmelting
kan sprake zijn, dan is het alleen bij de op religieus gebied onderste
lagen van Christendom en Jodendom ; bij de vrijzinnige fracties, die
kunnen samenkomen op het terrein van een dogmatisch minimum, van
eene vage bewondering voor Mozes en Jezus als religieuse helden,
van een min of meer sterk godsgeloof. Maar zulk een compromis kan
(1) J. Bonsirven : Sur les Ruines du Temple, bl. 195.
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noch een echten Jood, noch een echten christen, een Katholiek interesseeren. Het kan alleen ontstaan door de verzaking aan het eigen
wezen, aan het eigen bestaansdoel. Een geloovig Israëliet, die in
Christus een valschen Messias ziet, staat dichter bij ons dan een
liberale Jood, die ons komt spreken over de schoonheid van het
Evangelie en de zedelijke waarde van den mensch Jezus. Want met
den orthodoxe hebben wij ten minste gemeen de bovennatuurlijke opvatting van den godsdienst en het geloof dat de Messias een bovennatuurlijke Persoonlijkheid is ; wij verschillen slechts over de vraag :
of Jezus die Messias was of niet. Maar met een liberalen Jood hebben
we eerst het wezen zelf van den bovennatuurlijken godsdienst in
't reine te brengen, en het zal veel moeilijker zijn hem van de valschheid van zijn rationalisme te overtuigen, dan de orthodoxe van zijne
dwaling, dat Christus de ware Messias niet is. Dat heet Montefiore
ten slotte ook ingezien. Wat het Jodendom scheidt van het Christendom, zegt hij, is dat dit laatste gelooft in een bemiddelaar tusschen
God en den mensch, het eerste niet. Maar die tegenstelling geldt alleen het orthodoxe jodendom en het orthodoxe Christendom, het
Katholicisme. Het eene verwacht den Bemiddelaar, het andere heeft
Hem erkend in Jezus-Christus. Het liberale Jodendom daarentegen
verwacht hem niet ; en hoe zal het Hem dan erkennen ? Het heeft
verzaakt, met de rationalisten van alle slag, aan de kern, het wezen
zelf van den bovennatuurlijken Godsdienst : aan den Verlosser ons
door God gezonden. Logisch blijft er voor den liberalen Jood twee
uitwegen over : ofwel zich heelemaal assimileeren met het volk waaronder hij leeft : hij zal daar geestverwanten aantreffen die zijne vrijzinnig-religieuze opvattingen deelen ; ofwel zich vasthechten aan het
rasbeginsel : en dan zal hij een Zionist worden. Met het katholicisme
of zelfs met het orthodoxe protestantisme houdt hij geen religieus
verband.
Moest het ideaal van Montefiore zegevieren, dan zouden er geene
positieve, bovennatuurlijke godsdiensten meer overblijven ; heel de
wereld zou veroverd worden door het hebreeuwsch monotheïsme en
het Jodendom zelf zou ophouden met bestaan : het zou zijne zending
vervuld hebben. Maar afgezien van het feit, dat de overgroote meerderheid van de Joden door hun nationlisme dat ideaal halsstarrig in
den weg staat, is dit toekomstbeeld op religieus gebied zeer bedenkelijk. Het zijn immers de positieve godsdiensten -- het Jodendom
vroeger, nu het Katholicisme — die de gedachte aan den eenen,
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waren, persoonlijken God den mensch inscherpen en levendig houden.
Moest eens het geloof aan eene goddelijke Openbaring verdwijnen,
meteen zou ook de godsidee zelf vervagen en in 't niet verzinken. De
triomf van de liberale religieuse gedachte ware hoogst waarschijnlijk het begin van een nieuw heidendom : een nieuwe mythologie,
nieuwe bloedige offers aan een afgod, en een nieuwe gouden eeuw
voor de toovenaars. Het menschdom kan zijn evenwicht niet vinden
in zich zelf, het moet zijn anker werpen naar omhoog, zooals de H.
Franciscus van Sales zegt ; het kan zijn godsgeloof niet zuiver houden,
indien God zelf het niet toeroept : « Ik ben Jahwe, uw God... Gij
zult geen andere goden hebben voor mijn aanschijn », of indien het
ophoudt te luisteren naar de Stem die sprak : « Dit nu is het eeuwig
leven, dat zij U kennen, den eenen waren God en Jezus-Christus,
dien Gij gezonden hebt. »
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GESCHIEDENIS VAN HET RACISME

De Geschiedkundige Beteekenis van het Racisme
door Prof. Dr DE SCHAEPDRIJVER.
De opkomst van de Nazi-beweging in Duitschland en haar triomf
hebben het Racisme in het centrum van de algemeene belangstelling
geplaatst.
Wat werd er al niet in de laatste jaren over de Rassen-theorie
gesproken en geschreven ? Maar of het zoo druk en zoo heftig besproken onderwerp daardoor in een helder licht kwam te staan, is
een vraag waarop beslist ontkennend moet geantwoord worden. De
reden ervan ligt hierin : dat Racisme en Nazi-beweging in de opinie
der meeste menschen onafscheidbaar verbonden zijn en dat de
Hitlerbeweging nog geen onderwerp is, waarover met koele objectiviteit kan gehandeld worden.
En toch is het Racisme noch een creatie van de Nazi's, noch een
monopolium van Duitschland. Als wetenschappelijke- of politieke
theorie en als geschiedkundige factor, strekken zijn bestaan en zijn
invloed zich uit ver buiten de grenzen, waarbinnen het NationaalSocialisme zich beweegt. Dit aan te toonen is het opzet van deze
korte studie.
THEORETISCHE BESCHOUWINGEN. (1)
Onder Racisme verstaat men, over het algemeen, een staatkundige
theorie, die steunende op : 1) de verdeeling der menschen in rassen ;
2) de ongelijke natuur der rassen ; 3) den plicht voor de hoogerstaande rassen hun ras-eigenschappen te bewaren voor verbastering,
(1) Uit de omvangrijke literatuur over het rassen-vraagstuk citeeren wij : Birkner,
Die Rassen and Volker der Menschheit, Berlin ; — Deniker, Les Races et les
Peuples de la Terre, Paris, Masson, 1900 ; — A. D. A. De Kat Angelino, Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch Indië, 1 e D1, Den Haag, Nijhoff,
1929-1930 ; — Pittard, Les Races et l'Histoire, Paris ; — Ripley, The Races of
Europe, London, 1900 ; — Finot, Préjugé des Races, Paris ; — L. Le Fur, Races,
Nationalités, Etats, Paris, Alcan, 1922 ; -- Werner Sombart, Les Juifs et la Vie
économique, uit het Duitsch vertaald door Jankelevitch, Paris, Payot, 1923 ; —
Brunhes et Vallaux, La Géographie de l'Histoire, Paris Alcan, 1921 ; — Hitler,
Mein Kampf, XIII Aufl., München, 1932 ; -- Bernard Lazare, L'Antisémitisme,
Paris, Jean Grès, 1934 ; — René Laurent, Le National Socialisme, Paris Hachette,
1932 ; — Joseph Folliet, Le Droit de Colonisation, Paris Bloud et Gay, 1930 ; —
P. Charles, Préjugé de Race : Europeanisme (Dossiers de l'Action missionnaire,
no 119).
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streeft naar : het vereenigen in éénen Staat van al de menschen van
eenzelfde ras.
Maar hier rijst onmiddellijk de vraag op : wat is een ras en wat
zijn raseigenschappen ? Moeilijke vraag waarop het juiste antwoord
wellicht nooit zal gegeven worden. De meeningen loopen daaromtrent ten zeerste uiteen. Sommigen beweerden en beweeren nog dat
de ras-eigenschappen lichamelijke kenmerken zijn met een bestendig
en erfelijk karakter. Anderen steunen voornamelijk op karakterverschil, terwijl nog anderen de ras-verwantschap uitbreiden tot al
wie voor een bepaald ras een warmen trek gevoelt.
Het hoeft geen betoog hoe subjectief, rekbaar, onvast beide laatste
normen zijn. Als het reeds zoo moeilijk valt het karakter van een
volk te bepalen, hoe veel lastiger is het dan niet, uit dat karakter de
hoofdelementen, de bestendige en exclusieve trekken te halen ? Onwillekeurig ondergaat men daarbij den invloed van zijn vooroordeelen.
Maar ook zij die alleen op lichamelijke eigenschappen beroep doen,
staan voor een zeer moeilijke keuze. Voor hen is een ras : een groepeering van menschen, die met elkander verwantschap vertoonen,
wat hun lichamelijke kenmerken betreft, waaruit de gemeenschappelijke afkomst blijkt. Welke zijn nu die erfelijke kenmerken ?
CUVIER (1769-1832), de Fransche natuurkundige, baseerde zijn
rassen indeeling op de huidskleur en onderscheidde drie rassen :
het blanke, het zwarte en het gele. Maar het is reeds lang uitgemaakt
dat de huidskleur niet bestendig is en verandert met het klimaat.
De vorm van den schedel is het veel meer. Daarom gaf
RETZNIS de voorkeur aan de indeeling in : langschedeligen
(dolichocephalen) en kortschedeligen (brachycephalen) . Maar dan
behoorden tot éénzelfde ras de meest uiteenloopende volkeren. Tot
de eerste groep namelijk zouden behooren : de oude grotbewoners, de negers, de meeste Europeanen ; tot de tweede : de
Mongolen, de Noord-Italianen, de Zwitsers, de Zuid-Franschen.
Voor zulk een classificatie voelt wel niemand veel.
Evenmin geslaagd was de indeeling volgens den groei der haren.
Men sprak van wolharigen en sluikharigen. De eersten werden
onderverdeeld in : bundelharigen (Hottentotten) en vliesharigen
(de negers) ; de laatsten : in straf harigen (Mongolen) en lokharigen
(Kaukasiërs) . Men groepeerde aldus volkeren die in menig opzicht
veel van elkander verschillen.
Om de rassen te onderscheiden, is men in de laatste jaren gaan
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letten op physiologische en pathologische verschijnselen bij de volkeren, op de manier namelijk, waarop het lichamelijk organisme
werkt en waarop het op ziekten reageert. Men heeft daarbij gemeend door de ontleding van het bloed tot de ontdekking van onderscheidelijke ras-eigenschappen te geraken.
Maar, naar het getuigenis van gezaghebbende geleerden, heeft
men ook op dien weg geen bevredigende resultaten bereikt. Zoo dat
Prof. Dr J. MAISIN kon vooropstellen : « Nous pensons pouvoir
affirmer que les données actuelles de la science humaine nous perroettent de croire qu'au point de vue physique, chimique et physiologique l'espèce humaine est une et peut procéder d'une même
souche. » (2) Wat hierop zou neerkomen : dat er wel verscheidene
volkeren zijn, maar niet verscheidene rassen.
HET RACISME IN DE GESCHIEDENIS. (3)
En toch, hoe vaag en onvast die theorie van het Racisme ook zij,
een groote rol heeft zij gespeeld in de geschiedenis der XIX e en
XXe eeuw. Eerst en vooral in Duitschland.
Ontstaan van het Racisme in Duitschland.
Het ontstaan van het Racisme in Duitschland is het gevolg geweest van het samenvloeien van kultureele en politieke stroomingen.
De werking er van laat zich reeds gevoelen in de XVIII Q eeuw. Dan
immers zet in Duitschland de beweging in voor een nationale letterkunde en kunst, voor een nationaal wetenschappelijk leven. Die beweging valt samen met de intense studie van de Oudheid, de klasieke
en later de Germaansche. In de XIXe eeuw ontmoet ze het nationaal
streven voor een onafhankelijk en sterk Duitschland, een reactie op
de jarenlange verdrukking en vernedering ten tijde van Napoleon. Uit
dit samentreffen en uit die ontmoeting zal dan het Racisme geboren
worden,
NATIONAAL-LIBERALE BEWEGING.
De Verlichting (Aufklärung), de geestesrichting die men in de
XVIII° eeuw zoo wat overal terugvindt in de West-Europeesche lan(2) cfr. Les Races Humaines, compte rendu du premier Congrès de 1'Aucam,
Louvain, 1930.
(3) cfr, voorn amelijk : Emile Bourgeois, Manuel Historique de Politique étrangère, t. III, Paris Bélin, 1919 ; --- Treitschke, Deutsche Geschichte im XIX en
jahrh., Dl. V.
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den, geeft aan de intellectueelen van dien tijd een onbegrensd vertrouwen in het verstand en zet de Duitschers aan, langs den weg
der studie, hun kultuur en hun leven te vernieuwen. In die « renaissance »-beweging zijn al spoedig twee stroomingen te onderscheiden. De eene beweegt zich in de richting van een nationale kunst en
wetenschap en huldigt tevens, onder invloed van de Fransche Revolutie, de beginselen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid. Laten wij ze noemen : de Nationaal-Liberale beweging. Voorloopers
en eerste vertegenwoordigers er van waren : LESSING en HERDER.
HUMANISTISCHE BEWEGING.
De andere strooming gaat op in bewondering voor de klassieke
Oudheid. Zij zoekt zoover mogelijk in het verleden er van door te
dringen om ze tot in hare eerste oorzaken en oudste verschijnselen
te leeren kennen. De voorkeur wordt gegeven, niet aan de periode
van de Romeinsche keizers, noch aan die der Republiek, maar aan
de nog nevelachtige jaren van de Etruskische koningen en aan die
beschavingen, waaraan de Romeinsche hare bestanddeelen ontleende. Taalkunde (4) en geschiedkunde (5) banen den weg voor den
onderzoekingstocht. De philologie en de geschiedenis worden de onontbeerlijke hulpwetenschappen. De baanbreker van die tweede
richting was WINCKELMANN.
Die twee stroomingen loopen in Duitschland parallel ; aanvankelijk zijn zij zelfs moeilijk van elkander te onderscheiden. Beide lijken
wel op hetzelfde doel aan te sturen : de herwording van de nationale
kunst en wetenschap, maar verschillen toch grondig van elkander
niet alleen omdat zij zich bij voorkeur op een ander terrein bewegen,
maar ook omdat zij met een geheel verschillenden geest zijn bezield.
*
**
Wat de nationaal-liberale beweging beoogt is : aan het Duitsche
volk het bewustzijn van zijn eigen waarde terug te schenken door het
aan te toonen, hoe het even goed als andere volkeren een verheven
kunst en een diepe wetenschap in het leven kan roepen ; hoe het
vroeger verdrukt werd maar nu uit vrije overtuiging en onafhankelijke wilsbeschikking zich in een machtige natie vereenigen zal. Men
denke hier slechts aan de drama's van Schiller, wellicht de meest
(4) cfr. Bursian, Geschichte der Klassischen Philologie in Deutschland, Munchen, 1883.
(5) cfr. Lévy-Brulh, L'Allemagne depuis 1815, Paris.
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typische vertegenwoordiger van de beweging. Maar naast SCHILLER, en zijn geestverwanten GOETHE en KANT, zijn andere
menschen aan het werken voor de nationale grootheid van Duitschland. WINCKELMAN heeft zijn bewondering voor de oude en
oudste kulturen en maatschappijen aan een schaar jongere geleerden
medegedeeld. Zij gaan zijn opzoekingen voortzetten volgens de nieuwere methodes van de philologische en geschiedkundige wetenschappen. Natuurkundigen hadden beweerd dat men uit de enkele
resten van voorhistorische dieren het geheele lichaam kon reconstrueeren, zoozeer waren de onderdeelen van de lichamen door de
natuur harmonisch met elkaar verbonden. Waarom zou hetzelfde
resultaat niet bereikt worden in de reconstructie van de vroegere
maatschappijen ? Waarom kon men niet, door de wetenschappelijke
studie der taal, der kunstuitingen, der mythen, tot de volledige kennis
komen van de oudste maatschappijen met hun zeden en gebruiken,
godsdienstvormen en levensopvatting ?
Eerst gaat men het beproeven voor de Klassieke Oudheid. WOLFF
bestudeert het epos en den godsdienst in het oude Griekenland ;
HEYNE zet zijn studiën in over mythen, spraakkunst en archeologie ; NIEBLIHR doet het oude Rome herleven.
VAN HUMANISME TOT RACISME.
Van de Klassieke Oudheid gaat men al spoedig over tot de Germaansche. Aanleiding daartoe gaf onder meer de studie van het
Sanskriet. BOPP en SCHLEGEL waren in de kennis van de Oudheid nog verder doorgedrongen en terecht gekomen in de studie van
het Sanskriet, de taal die de vertolkster was van de Arische beschaving waaraan de Europeesche haar oorsprong te danken had. Weldra werd verwantschap ontdekt tusschen de oude Aziatische taal en
de Duitsche. Vergelijkende taalstudiën ontstonden. Men doorvorschte de Germaansche Oudheid in alle hoeken en kanten, met de hoop
tot de vaststelling te komen dat de Germanen en de Ariërs verwante
volkeren waren en dat de Duitschers, via het oude Germanisme, de
schatten van de Indo-Europeesche beschaving nog het zuiverst hadden bewaard. Philologen, juristen, geschiedkundigen verklaarden
eenstemmig dat de Duitschers de beste vertegenwoordigers waren
van het Germanisme en dat het Germanisme een kultuur vertegenwoordigde, die in niets voor een vreemde en vooral niet voor de
Fransche behoefde onder te doen. LACHMANN en zijn Deutsche
Grammatik, de gebroeders GRIMM en hun Deutsche Mythologie.
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SAVIGNY en zijn Deutsche Rechts Alterthumer e. a, hebben in de
intellectueele middens van hun land het oude Germania zoo helpen
voorstellen, dat men er heimwee naar kreeg. Zij die streefden naar
een groot Duitschland en zij die hunkerden naar een maatschappelijke
hervorming, zagen met verlangen op naar het verre tijdstip, waarin
de Duitschers een machtige en gelukkige gemeenschap vormden,
vereenigd als ze waren niet door moderne theorieën van individueele
vrijheidsbewustzijn en collectieve ontvoogding, maar door den invloed van hunne nog onverbasterde raseigenschappen.
Tusschen beide strekkingen : de Nationaal-liberale en de Racistische komt het weldra tot een botsing, waarbij de laatste de overwinning behaalt. De eerste wordt al spoedig naar Zuid-Duitschland,
haar laatste schuilplaats verdrong en.
NATIE OF RAS.
Strijd was onvermijdelijk. Waren allen het vrijwel eens om de
vereeniging te wenschen van al de Duitsche Staten, Oostenrijk incluis, in éénen machtigen Bondstaat toch spraken, de eenen van vrije
toenadering, de anderen integendeel van de door de natuur opgelegde raseenheid. De eenen waren bereid om de hand te reiken aan
al de vrijzinnige volkeren, de anderen om den strijd aan te gaan tegen
om het even welk volk, waar een Germaansche minderheid buiten
de politieke grenzen van Duitschland gehouden werd.
Ook de uitslag van den strijd was onvermijdelijk. En de reden
daarvan is gemakkelijk te achterhalen. De Racisten, of zooals men
ze toen noemde de Romantiekers, hadden dit voordeel op de anderen
dat zij de vernieuwde wetenschappelijke methodes ten dienste stelden van hunne theorieën. Het spreekt vanzelf dat de Universiteiten,
en door den band al de intellectueelen middens, geneigd waren hun
de voorkeur te geven. (6)
Ook in de nationalistische kringen begon men de voorkeur te
geven aan een vaderlandsliefde, die geen voedsel wenschte te zoeken
in uitheemsche leerstellingen en Duitsch wilde zijn in oorsprong en
uitgroei. Vrijheid, Broederlijkheid en Gelijkheid waren wel schoone
woorden, die ook vele Duitschers bekoorden, maar ze kwamen uit
Frankrijk, het land van de Revolutie en van Napoleon, van waaruit
vernedering en verdrukking over Duitschland was gebracht. En het
trof dat juist in die jaren, de laatste van de Restauration en de eerste
der regeering van Louis-Philippe, de herinnering aan den grooten
(6) cfr. W. Lexis, Die Deutschen LIniversitten, Berlin 1893.
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Keizer opnieuw werd verlevendigd en zijn imperialistische politiek
door een steeds grootere schaar van kunstenaars en staatslieden
werd opgehemeld uit oppositie tegen de « tamme » vredelievende
staatkunde van zijn opvolgers. De liederen van Béranger, het overbrengen van het stoffelijk overschot van Napoleon naar de Invalides,
het dreigen van minister Thiers met een compensatie-politiek aan de
Oostergrens in ruil voor het miskennen van de Fransche belangen
in den Levant waren niet geschikt om de Fransche denkbeelden,
ook de bekoorlijkste, in Duitschland populair te maken.
Maar nog om een andere reden gaven de scherpzinnigste staatslieden en vorsten van Duitschiand de voorkeur aan de Racistische
Staatsidee boven de nationaal-liberale. Zij voelden immers weinig
voor een theorie, waarin het bestaan van een natie in laatste instantie
afhing van den vrijen wil der burgers. Het Contrat social van J. J.
Rousseau, de eigenlijke grondslag van de liberale staatstheorie, kon,
logisch doorgedreven, gemakkelijk aanleiding geven tot separatisme.
Dat was des te meer te duchten, daar Duitschiand, in tegenstelling
met Frankrijk, noch op een geographische eenheid kon steunen,
noch op een eeuwenoude traditie van vaderlandsliefde, van liefde
tot den geboortegrond, zooals die in het hart van de meeste Franc
schen sedert lang op bewuste of onbewuste wijze was ingeworteld.
Duitschland leed nog te veel aan particularisme om zijn eenheid op
de vrije samenwerking der individuën te kunnen vestigen.
En daar kwamen nu de Racisten verklaren, dat het Germaansche
ras het hoogststaande ras was, en dat dit begenadigde ras aan zichzelven verplicht was naar de vorming van een Germaanschen Staat
te streven ! Daar had men nu den gewenschten grondslag voor de
Duitsche eenheid ! Dus behoorden al de Duitschers tot GrootDuitschland, niet omdat zij het wilden of wenschten, maar omdat zij
Duitschers van geboorte waren. En al de Germanen, die nog buiten
de politieke grenzen van Duitschland leefden, konden opgeroepen
worden om deel uit te maken van de Groot-Duitsche gemeenschap.
Hiermede vond het Duitsche imperialisme, de Duitsche expansiepolitiek, bij voorbaat hare verantwoording.
*
**

Omstreeks 1845 heeft het Racisme in Duitschiand en ook in Oostenrijk burgerrecht verkregen. Daardoor kreeg de politiek in die
landen nieuwe kracht en een nieuw uitzicht. Staatslieden zooals
GUIZOT en METTERNICH zagen dat wel in, al noemden zij het

GESCHIEDENIS VAN HET RACISME

287

kind niet bij zijn naam. Want, ja het woord Racisme was toen nog
weinig in gebruik en de racistische staatkundige theorie zou eerst
later geformuleerd worden. In de officieele benamingen der politieke
partijen, komt het woord Racistische nog niet voor. Maar in de
conservatieve partij, en in de partij der historische rechten en zelfs
in de liberale, zijn de racistische tendenties hoe langer hoe duidelijker
merkbaar. En zoo zal de Duitsche politiek van toen af aan door nog
wat anders beheerscht worden dan door den drang naar een liberale
constitutie naar het voorbeeld van de Fransche Revolutie, en de
Groot-Duitsche gemeenschap, waar zoovelen reeds ten tijde ,pan
Napoleon met verlangen naar uitzagen, werd niet langer meer opgevat als de vereeniging van de bestaande Duitsche rijken in eenen
Bondsstaat, maar als de Nationale Versammlung van het Germaansche ras.
Dat was een gansch andere taal dan die der Fransche Revolutie !
Het was een klinkend en onverwacht antwoord op de beruchte
brochure : « Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? », waarin kanunnik
SIEYES het probleem van de Keltische-Germaansche ras-oppositie
op zoo'n fantastische en scherpe wijze had gesteld. Tegenover den
verongelijkten Derden Stand, die de afstammelingen van de verdrukte Kelten groepeerde, plaatste hij de Fransche edellieden, allen
nazaten van de Germaansche overweldigers. Alleen de eersten
behoorden tot de Fransche natie ; de anderen moest men terugdrijven naar hun wouden in Frankenland ! — En nu klonk het antwoord
van over-den-Rijn : Niet alleen de in Frankrijk verdwaalde Germanen zou men terugeischen, maar ook den bodem waarop zij leefden !
« Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze ! »
dichtte reeds ERNST, MORITZ, ARNDT in den tijd van Napoleon
en in 1846 waren de Duitsche liberalen even zoo goed als de conservatieven bereid om tegen Denemarken ten strijde te trekken ter
bevrijding van de rasgenooten uit Sleswig-Holstein. En was het niet
Friedrich LIST, de ontwerper van de Duitsche Tol-Unie, die in
1845 verklaarde : « Het Germaansche ras is, zonder twijfel, door
de Voorzienigheid aangewezen om de zaken van de -gansche wereld
te besturen. » (7)
Eindelijk is het ook opvallend hoe juist in die jaren dergelijke bewegingen bij andere volkeren van Europa en onder Duitschen in('t vervolgt) .
vloed ontstaan.
(7) cfr. Fr. List, Gesammelte Schriften, Hrsg. von L. H usser, 28 Tl. 1850-1851.
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Waarom Dierenbescherming ?
door Prof. Dr. H. THIELEMANS, S. J.

De of f icieele « Mededeelingen ten gerieve van het onderwijzend
personeel » (Lager Onderwijs) , November, 1934, bevatten een schrijven van den Heer MAISTRIAU (toenmalig Minister van het openbaar onderwijs) , gericht tot de Hoofdopzieners, en er op aandringend,
dat op 4 October, feestdag van den H. Franciscus, in alle klassen
een les over dierenbescherming gegeven worde.
Dat zal ieder bezadigd mensch goedkeuren, en de H. Franciscus
zal er, daarboven in den Hemel zijn plezier in hebben gehad, zoo op
't onverwachts door den antiklerikalen heer Maistriau, tot patroon
der dierenbeschermers te worden gepromoveerd.
Het komt er maar op aan, op welke grondslagen men die dierenbescherming wil vestigen. Want daar zijn tegenwoordig veel menschen, die er daaromtrent heel vreemde gedachten op nahouden.
Zoo herinneren wij ons heel goed dat er een paar jaar geleden in de
« Radio-uitzendingen voor de scholen » November 1933, naar aanleiding van het instellen van een « dieren-dag » gewag gemaakt werd
van de rechten der dieren, en van het herstellen
van het onrecht hun aangedaan. In dien geest mag
over dierenbescherming niet worden gesproken. Want zoo'n opvatting berust al te klaarblijkelijk op een gelijkstelling van mensch en
dier, op een theorie derhalve, die door geen enkel Katholiek mag
worden beaamd.
Over zulk 'n bescherming zou de H. Franciscus heel bedenkelijk
met het hoofd hebben geschud. Aan recht of onrecht van zijn zuster
de maan of zijn broertjes de vogelkens, heeft de goede Heilige wel
nooit gedacht. En hij zou er voor bedanken met zijn naam een valsche waar te dekken.
Het zal dus niet overbodig zijn, de beginselen dier kwestie nog
eens klaar uiteen te doen. Des te meer dat ook sommige Katholieken,
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zonder erg natuurlijk, er een manier van spreken op nahouden, die
er niet door kan.
Heeft het dier rechten? Strikt genomen, neen. Ook
niet het recht op goede behandeling ? N e e n, ook dat recht
n i e t. Het heeft er g e e n. En de reden daarvan is heel eenvoudig. Een wezen, dat krachtens zijn eigen essentie, geheel en
gansch ondergeschikt is aan een ander, een wezen dus, dat, met al
wat het is en al wat het heeft, dus ook met zijn wel- of zijn niet-welzijn, ten dienste moet staan van een ander, kan, in geen enkel denkbaar geval, op iets, als absoluut en noodzakelijk tot hem behoorende,
al ware het ook maar impliciet, aanspraak maken. Alleen een wezen,
dat zijn laatste doeleinde in zich zelf heeft, alleen een persoon dus,
kan rechtstreeks drager zijn van rechten. Alleen zulk een wezen kan
onrecht worden aangedaan. Alleen aan zulk een wezen moet dat aangedane onrecht worden goedgemaakt. Wij keuren derhalve sommige,
ook nu en dan door katholieke moralisten gebruikte uitdrukkingen
af. Men spreke niet van verminderde rechten (jura diminuta) of dergelijke : rechtstreeks heeft het dier geen enkel recht. Dat volgt
noodzakelijk uit onze redeneering.
Maar volgt daaruit dan ook niet, dat wij met het dier zoo maar
mogen handelen gelijk wij het verkiezen ? Hoegenaamd niet. Wij
hebben redenen genoeg, en nog wel zwaar-wegende en doorslaande
redenen, om de dierenbescherming te wettigen. Wat wij echter niet
kunnen toegeven is, dat het dier beschouwd worde als hebbende in
zich, in zijn natuur, een grond tot rechtseisch. Eenige van die redenen
zullen wij hier in 't kort opgeven. Op voorhand echter weze het reeds
gezegd, dat de voornaamste er van nooit ten volle zullen worden
begrepen tenzij door een godsdienstig gemoed, en in hun diepte
nooit zullen worden beleefd tenzij door mystieke heilige dichters, als
een St. Franciscus.
1) Heel de wereld is Gods schepping, en in alle wezens ligt Gods
beeld. Gods sporen zijn overal erkenbaar ; en naarmate wij hooger
stijgen op de ladder der wezens, worden die sporen talrijker, betee
kenisvoller, luisterrijker. Gezelle dichtte het van het a schrijverke »,
maar hij voelde het van de heele schepping : alles schrijft Gods naam.
En hier op aarde heeft de mensch de plicht, die goddelijke sporen
na te gaan. Onze groote Guido Gezelle bezingt zoo heerlijk die
waarheid.
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Als de ziele luistert
Spreekt het al een taal dat leeft :
.
't Lijzigste gefluister
Ook een taal en teeken heeft.
Blaren van de boomen
Kouten met malkaar gezwind ;
Baren in de stroomen
Klappen luid en welgezind :
Wind en wee en wolken,
Wegelen van Gods heiligen voet,
Talen en vertolken
't Diep gedoken woord zoo zoet.
Als de ziele luistert...
Ja, waarlijk, Gezelle heeft gelijk : God spreekt door alles maar
dan moet de ziele luisteren, dan mag ze de stem der schepselen niet
verdooven, dan moet ze ieder van die schepselen, v o l g e n s e i g en
aard en weze n, laten getuigen voor God. Dan moet zij derhalve ook die schepselen, die haar onderworpen zijn, en inzonderheid
de schoonste er van, de dieren, waar geen nut of noodzaak het
anders verlangt, laten gedijen en komen tot volle ontplooiing. Wie
een bloem breekt zonder reden, eerbiedigt Gods sporen in de schepping niet. Hoeveel te minder dan, wie een dier mishandelt ? Niet
aan het dier, maar aan God, uit eerbied voor zija
heerlijke, van hemelsche goedheid en schoonheid getuigende schepping, zijn wij, wat aangaat onze behandeling van het dier, plichtmatig
verbonden. Wie het dier mishandelt, miskent Gods werk.
2) Doch de wereld is niet alleen een schouwtooneel voor den
mensch, zij is ook zijn werkplaats. En werkplaats zelfs eerder dan
schouwtooneel. 's Menschen voornaamste bezigheid hier beneden
is het, de wereldcultuur vooruit te doen gaan. Ieder moet naar vermogen daartoe bijdragen. Niemand mag zich terugtrekken. Maar
waarin bestaat die wereldcultuur ? Voor een geloovig mensch is het
antwoord , zeer eenvoudig. De wereld, zoo zeiden wij daareven, spreekt
van God. Maar vele van de woorden, waardoor de wereld voor God
zou kunnen getuigen, vermag zij niet, zonder 's menschen hulp,
klaar en duidelijk uit te spreken. Wij menschen moeten derhalve de
wereld er toe brengen, het godsgeheim, dat zij bergt in haar schoot,
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met glans en luister te openbaren en te verkondigen. Dat is 's menschen bestemming. Wetenschap, kunst, economie, staatkunde, of hoe
al die beschavingsvormen of beschavingsprodukten ook mogen heer
ten, zij mogen geen ander uiteindelijk doel nastreven dan met altijd
grooter klaarheid Gods sporen in de wereld te ontdekken. Wat zijn
zij klein, al die zoogenaamde veroveringen van 's menschen geest,
als deze dat goddelijk standpunt verlaat, en zich opsluit in zijn wereld ! Luidsprekers hadden die veroveringen moeten wezen, die Gods
geheimnis door het heelal moesten doen weerklinken, ; weldaadzaaiers, die Gods goedheid over de wereld moesten doen heerschen ;
verkondigers van Gods schoonheid en liefde. En al te dikwijls werden
ze gebruikt als verduisteraars van Gods licht en uitdoovers van Gods
glorie. Neen, zij hebben de ware wereldcultuur niet bevorderd.
Maar dat mag ons, gewone menschen, niet beletten in de mate van
onze krachten in 't kleine te doen, wat zoovele hoog-begaafden in
't groote hebben verwaarloosd. Ieder van o} s kan ten minste zijn best
doen, om de schepselen, v. aarover hij h,>schikken mag, ook de onredelijke, en daaronder op de eerste plaats de dieren, te maken
tot uitstralingen van Gods glorie. Dat kan hij echter
niet, als hij in zijn hart geen liefde voelt voor die wezens, a 1 s
schepsel en God s. Bezield door die bewonderende en dankbare liefde voor Gods werk zal hij die schepselen, ook, ik herhaal
het, de onredelijke, en daaronder op de eerste plaats de dieren, naar
beste vermogen verzorgen. Daarbij zal hij echter nooit de rangorde
der wezens vergeten : dieren verzorgen alsof zij menschen waren, is
Gods wereldplan verloochenen.
Dit tweede argument voert ons nagenoeg tot dezelfde conclusie
als het eerste. Niet jegens het dier, maar jegens God,
uit eerbied voor die, laten wij zeggen, potentieele of
mogelijke glorie, die wij menschen, door ons arbeiden in dr: wereld in werkelijkheid moeten omzetten, hebben wij verplichting met betrekkiig
tot de behandeling der dieren. Wie het dier niet goed
behandelt, miskent Gods werk+
3) Er is nog een derde reden, die pleit voor dieren-bescherming.
En ook op menschen, die onze katholieke wereldbeschouwing niet
deelen, kan deze laatste reden indruk maken. Zij luidt als volgt.
Welke nu ook onze opvatting moge zijn betreffende het wezen der
dieren, záóveel is in alle geval zeker, dat de dieren door iedereen
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worden aangezien als bezield met driften en gevoelens die veel gelijkenis hebben met die van den mensch. Wat volgt daaruit ? Laten
wij dat klaar maken door een voorbeeld. Een voerman slaat en stampt
zijn paard, dat het een aard heeft. Hij ziet heel goed dat hij het
beest pijn doet, maar daarmede houdt hij geen rekening. Psychologisch staat het vast, dat die mensch de wreedheid, die in zijn eigen
karakter schuilt, opdrijft. En iedere dergelijke daad zal die drift, die
wreedheid, nog versterken. En het is zeer waarschijnlijk, om de hoogerop vernoemde gelijkenis van gevoelens, dat er een oogenblik komt
waarop die mensch ook geen medelijden meer gevoelen zal met het
lijden van zijn evennaaste. Zijn wreedheid zal overslaan op de menschen. Dierenkwellers worden menschenkwellers.
Ik vraag nu : Mag de mensch een schepsel Gods gebruiken om
den slechten kant van zijn karakter te ontwikkelen ? Het antwoord
kan niet twijfelachtig zijn. En daarom : wie het dier mishandelt, komt te kort aan den allen menschen
opgelegden negatieven plicht : Gij moogt u zelven niet verlagen en misvormen.
Dit argument heeft echter ook een positieven kant. Hierbij steunen
wij wederom op de reeds vernoemde gelijkenis. En ik druk er op dat
het er psychologisch weinig op aan komt of die gelijkenis reëel is of
niet. Wij weten heel goed dat het dierbewustzijn niet alleen in graad,
maar in wezen verschilt van het onze ; wij vergeten niet, dat wij geen
objectieven maatstaf bezitten om de innerlijke gevoelens der dieren
te meten ; maar, zooals ik zeide, wij vatten spontaan het gevoelsleven
van het dier op als niet zoo heel veel afwijkend van het onze. En
daarom moet ik besluiten : wie het dier goed behandelt, zal de
kiemen van goedheid, getrouwheid, dankbaarheid, enz., die de Schepper in zijn ziel kwistig heeft uitgestrooid, gelegenheid geven tot groei
en bloei. En van dien groei en dien bloei zullen zijn evenmenschen,
en op de eerste plaats zijn naastbestaanden de vruchten plukken. En
daarom : Wie het dier niet goed behandelt, verwaarloost een uitstekende gelegenheid ter ontwikkeling en vorming van zijn goede hoedanigheden.
Het algemeen besluit van dit derde argument zal dus zijn : De
mensch is het aan zichzelf verschuldigd, de dieren goed te behandelen,
*

**
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Misschien zal menig lezer zich afvragen : Waartoe toch dit artikel ?
Komen 's schrijvers besluiten praktisch niet overeen met die van alle
dierenbeschermers ? jawel. Maar bij al die overeenkomst is er soms
een fundamenteel verschil : De principes waarop wordt gesteund,
staan meer dan eens recht tegenover elkaar. Vele dierenbeschermers
laten enkel een verschil van graad gelden tusschen mensch en dier.
Anders zouden zij niet spreken over dieren .rechten en nog veel minder over herstel van het onrecht den dieren aangedaan. Wij integendeel houden het wezenlijk, onoverbrugbaar verschil tusschen
mensch en dier staande. En daarom ontkennen wij aan het dier zelf
alle recht. Terwijl derhalve die menschen, het dier om het dier zelf
goed willen leeren behandelen door de kinderen, willen wij het dier
goed leeren behandelen omdat wij zulks verschuldigd zijn aan God
en aan ons zelf. Terwijl daarenboven die menschen geen enkel princiep hebben waaruit zij een gr e n s voor de dierenbescherming
zouden kunnen afleiden, en zij dus, konsekwent ten minste, al dien
onzin van dierenhospitalen, dierenkerkhoven, dierendecoraties en
dierengedenkteekens moeten goedkeuren, weten wij dat het dier nooit
als een mensch mag worden behandeld. De grens van de dierenbescherming is het nut van den mensch. En waar dat nut vereischt dat
een dier leven en wel-zijn wordt ontnomen, door inoculatie b. v. of
vivisectie, is alle protest overbodig en ongegrond. Wij herhalen het
derhalve : Het dier is essentiëel, met al zijn hebben en zijn, onder
geschikt aan den mensch ; het moet in leven en ontwikkeling en
genot en lijden en dood den mensch ten dienste staan.
Men zal wel moeten inzien dat dit alles een grondig verschil uitmaakt, en wij herhalen derhalve dat wij het jammer zouden vinden,
moest men die heerlijke, eenig ware, echt Franciscaansche beteekenis
van den « dieren-dag » vervangen door een uitleg, waardoor de
menschelijke waardigheid en verheffing boven het dier in 't gedrang
zou kunnen komen. Laten derhalve de katholieke onderwijzers over
dierenbescherming spreken in den zin dien wij hier hebben ontwikkeld. Zij hoeven niet te vreezen : niemand mag of zal ze verplichten het te doen op een manier die in strijd zou zijn met hun
geweten.
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ZE OPBOUWEN ?

door R. GORIS,
Rechter bij de Handelsrechtbank te Antwerpen.

De Encycliek « Quadragesimo Anno » geeft een treffende beschrijving van de toestanden die het economische Liberalisme overal
heeft teweeggebracht
« Bij den tegenwoordigen stand van zaken, verdeelen vraag en aanbod van arbeidskracht de menschen op de zoogenaamde arbeidsmarkt in twee partijen of
strijdfronten ; het over en weer twisten van deze partijen maakt die arbeidsmarkt
tot een strijdveld waar de twee legers elkander rechtstreeks heftig bekampen. Deze
afschuwelijke wantoestand, die heel de menschelijke maatschappij naar den ondergang voert, moet zoo spoedig mogelijk verholpen worden, dat ziet iedereen in.
Maar afdoende redding zal dan eerst mogelijk worden, wanneer die tegenstelling
uit den weg geruimd wordt en zich in het sociaal organisme goed gebouwde ledematen vormen : dat wil zeggen « beroepsstanden » waarbij de menschen niet worden ingedeeld naar de positie die zij innemen op de arbeidsmarkt, maar naar de
verschillende functies, die zij ieder voor zich in de maatschappij vervullen ).

Ook op ons land past deze beschrijving. Zijn economisch
leven berust op het breedste individualisme, hetgeen ieder enkeling
toelaat zijn recht van den sterkste uit te oefenen ; zijn sociaal
leven steunt op de groepeering van de zwakken in veeleischende
syndikaten ; zijn politiek leven is vergald door dezen strijd tusschen sterken en zwakken.

De Staat en de Syndikaten
Deze toestand, die nog nooit zoo duidelijk was als nu tegen den
achtergrond van de tegenwoordige crisis, is stilaan gegroeid uit de
politieke evolutie die ons land heeft doorgemaakt sedert de historische dagen van Lophem, waar het besluit werd getroffen het
zuiver algemeen stemrecht in te voeren.
De enkelingen die lotsverbetering verlangden en verdienden, en
deze niet verkrijgen konden van de ondernemers of patroons, schaar-
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den zich in syndikaten, die deze rechten langs politieken weg door
staatstusschenkomst trachtten te verwezenlijken.
Zoo groeiden de syndikaten tot elementen van georganiseerden
op de arbeidsmarkt, vele van uitgesproken klassenstrijd en, tengevolge van een politiek van opbod en opdrijving, ontstond een wedloop om het meest te bieden. Indien de depressie hieraan niet een
einde had gesteld, ten minste voorloopig, dan ware op dit oogenblik
de wetten op de verplichte ziekteverzekeringen, de wet op de betaalde verlofdagen reeds in voege. Minister van Isacker verklaarde in
de Kamer : « In crisisperiode mag de productie niet gehinderd worden door nieuwe sociale wetten ». (9 December 33) .
Deze inmenging van den Staat in het economisch leven draagt in
vele gevallen een onsociaal karakter.
Geen enkele dezer wetten heeft de werknemers het gevoel gegeven
van hun samenhoorigheid met het bedrijf waarin ze hun bestaan
verdienen.
Het bedrijf heeft geen kans gekregen een sociale rol te spelen in
het leven der werknemers eens dat de wet tusschenkwam. Deze rol
werd aan de syndikaten, dus aan de strijdelementen op de arbeidsmarkt, toevertrouwd en dit valt nog sterker op wanneer men vaststelt dat de nijverheid in België 22 t. h. van de staatsuitgaven draagt.
(C. C. I.)
De syndikaten groeiden op tot een macht in den Staat. Ze hadden
den werkloozensteun ingericht ; toen, met de krisis, de kassen
voor werkloozensteun uitgeput geraakten, is de Staat ingesprongen !
Nu is het de Staat, de gemeenschap dus, die betaalt met de syndikaten als kassier. Met het gevolg, dat het steungeld van den Staat
gedeeltelijk in de strijdkassen van den klassenstrijd-organismen
belandt.
Een voorbeeld :
Het is een uitgemaakt feit, dat 115.000 metaalbewerkers, waarvan
30 a 40 % volledig werkeloos zijn, in één jaar 60 miljoen hebben
gestort aan hun syndikaten !
Lucius had overschot van gelijk toen hij schreef :
« Tant que l'Etat parlementaire, faible par essence, n'eut devant
» lui qu ' une poussière d'individus, l'équilibre des forces entre le pou» voir et la nation put tant bien que mal être maintenu. Mais depuis
» que les citoyens autrefois isolés et dans la suite les fonctionnaires
.» eux-mêmes se Bont groupés en de puissantes associations, l'Etat
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» parlementaire est devenu trop faible, eu égard aux forces nouvelles
» qu'il doit discipliner » (blz. 179) .
Nu komt het er op aan, geenszins terug te keeren tot de noodlottige
verstrooiing, vrucht van de Fransche Revolutie en van het economische Liberalisme, maar de bestaande machtige syndikale organisatie
en ook deze die voor den volledigen uitbouw van een sociaal-economisch geheel nog moeten tot stand komen, dienstbaar te maken aan
het algemeen welzijn.
Deze « Forces Nouvelles », zooals Zamanski ze noemde, zouden
aldus worden ingelijfd in het maatschappelijke leven met een opbouwende en verzoenende zending.
Het zoo pas neergelegde wetsontwerp van oud-Minister H. Heyman is een verheugende stap in deze richting. Het stuurt aan op
toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Syndikaten, het afsluiten van collectieve arbeidscontracten, het uitbreiden van de
bevoegdheden der Paritaire Commissies en ook op het inrichten van
Economische Raden per Bedrijfstak op paritairen voet. De sociale
bezorgdheid staat in deze wet op het voorplan. De economische zijde
is, wijselijk, minder scherp afgelijnd. Maar het verbod van stakingen en lock-outs ontbreekt...

De Wetgevende lichamen en de Bedrijfsorganisatie
Ten einde deze integratie van de syndikaten in den Staat te bewerkstelligen is een gansch nieuwe wetgeving noodzakelijk, die terzelfder tijd een vereenvoudiging zou brengen van het bestaande,
strakke arbeidsrecht en nieuwe elementen scheppen, die het bewaren
van de maatschappelijke orde en vrede op de eerste plaats stellen.
In de eerste plaats komt in dit opzicht het verbod van staking en
uitsluiting. Het recht van den sterkste zou dus moeten verdwijnen
en plaats maken voor verzoening en rechtspraak.
De opzoekingen onlangs ingesteld door de katholieke patroons
en ingenieurs en voorgedragen op de Journées patronales te Brussel
(April 1934), hebben uitgemaakt dat op 941 gevallen 88 percent
loongeschillen voorhanden waren.
Het zou dus een werkelijk nuttig werk zijn door een wetgeving
deze conflicten te voorkomen en te omschrijven.
Nu rijst de vraag : Zal het Parlement dat willen ?
De loonactie is de bizonderste bezigheid der syndikaten van alle
kleur. Zal de politiek deze actie, waarmede men de massa vasthoudt,
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willen laten varen en leiden in de rustige banen van overeenkomst
en verzoening ?
Wij moeten het hopen alvorens verder te kunnen gaan.
Gemeenschappelijke Arbeidscontracten
Zooals wij het in onze vorige artikels over de vreemde sociale
wetgevingen hebben opgemerkt, ligt aan de basis van elke corporatieve organisatie de gedachte der klassenverzoening die de
kern uitmaakt van de Encyclieken.
Deze vredige verstandhouding van collectiviteiten is slechts blijvend mogelijk, indien zij wordt georganiseerd volgens een plan, en het
vaststellen van dat plan is de taak van de wetgevende macht.
Het volstaat niet stakingen en uitsluitingen te verbieden indien niet
terzelfder tijd andere middelen worden geschapen om deze geweldae conflicten eenerzijds te vermijden en anderzijds op een rustige
en rechtvaardige manier tot oplossing te voeren.
Het vermijden van conflicten kan bereikt worden door het in voege
stellen van collectieve arbeidscontracten, waarvan de rechtskundige
vormen door een wet moeten worden vastgelegd en de voorwaarden
van geldigheid gevestigd. Deze bepalingen mogen niet te omstandig
zijn of te veel in bijzonderheden treden, maar integendeel in een
duidelijken, soepelen tekst gesteld zijn.
Het geldt hier natuurlijk een arbeidscontract dat, eens dat het door
de verantwoordelijke lichamen die wij binnen enkele oogenblikken
zullen bespreken, gesloten is, alle belanghebbenden, werkgevers en
werknemers van eenzelfde bedrijf, bindt en verplicht op dezelfde
manier als een wet het zou doen en eveneens gesteund is op sancties.
Het collectieve arbeidscontract moet de zwakke, tegenwoordig
afgesloten, overeenkomsten vervangen, en een gerecht, bevoegd om
eventueel deze gemeenschappelijke arbeidscontracten te bekrachtigen
of te verbreken, moet worden voorzien.
Want het is een feit, dat spijts al de moeite die de wetgever zich
zal getroosten om duidelijke teksten voor de collectieve arbeidscontracten op te stellen, er toch nog aangaande de uitvoering van de
bepalingen, betwistingen zullen oprijzen, die tot conflicten zullen
aanleiding geven.
Het bestaan van contracten heeft geenszins alle conflicten vermeden, maar heeft ze wel omschreven en het middel tot oplossing
aangeduid : arbitrage of rechtbank.
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Hier gaan Christen Werkgevers en Werknemers akkoord.
De Italiaansche ondervinding staat in zekere mate borg voor het
welslagen van het systeem.

Werkgevers- en Werknemersgroepeeringen
Om verdragen af te sluiten moeten de partijen in rechte bestaan,
zij moeten ook verantwoordelijk zijn voor hun verbintenissen en moeten kunnen gestraft worden.
Wanneer tot nu toe een syndikaat van werknemers met een groep
werkgevers een arbeidsovereenkomst trof, dan was dat enkel eene
aanduiding, een memorandum van akkoord, dat bij eenige stoornis
of verandering in de economische voorwaarden van de markt, uit
den haak sloeg en aanleiding gaf tot conflicten. Deze conflicten versukkelden eerst voor de verzoeningsraden en ontaardden bij onoplosbaarheid in staking of uitsluiting, om ten slotte te belanden bij den
minister van Arbeid.
Waar de werkgevers een contract willen verbreken of wijzigen is
er vanwege de werknemers nagenoeg geen ander verhaal op hen dan
geweld : de staking die, gezien een onvolmaakte sociale rechtspraak,
een betreurenswaardige noodzakelijkheid is, indien het recht en de
billijkheid voor hen pleiten. Hierbij moet worden ingezien dat de
werkgevers, meer gewoon hun gegeven woord te eerbiedigen, slechts
bij zware economische veranderingen en meestal noodgedwongen tot
opzegging van loonakkoorden overgaan.
Het is wel eens anders gesteld bij de werknemers wier syndikaten
niet wettelijk erkend zijn, die politieke doeleinden nastreven. Wanneer ze tot onrechtmatige of onbezonnen staking overgaan heeft de
werkgever praktisch geen vat op hen omdat ze geen rechtspersoonlijkheid bezitten en deze ook niet wenschen te verkrijgen alhoewel
een wet van 1898 hun dat mogelijk maakt.
Deze wet is echter te ingewikkeld en kent de rechtspersoonlijkheid

enkel toe aan organismen gesticht om de studie, de verdediging en
ontwikkeling van beroepsbelangen. Ook brengt de rechtspersoonlijkheid zekere verantwoordelijkheden mee, verplicht de erkende syndikaten tot het publiceeren van het getal aangeslotenen, enz. en daarom
blijven de syndikaten liever onerkend. In 1910 waren 10 % erkend !
De andere niet en zijn bijgevolg dan ook onvatbaar, onbereikbaar
ingeval een arbeidsverdrag door hun schuld wordt verbroken. De
werkgevers kunnen praktisch van niemand schadevergoeding eischen
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en de eenige sanctie die de verzoeningsraden ter beschikking staat,
is het vervallen verklaren of toekennen van het recht op werkloozensteun, gedurende één jaar naar gelang de staking de schuld is
van arbeiders of patroons.
Pater Rutten deed het op het Congres der Christen Patroons te
Brussel in 1934 nog opmerken. Het wetsontwerp Heyman op de
collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire Commissies voorziet
straffen tot één jaar gevang en - of tot 20.000 fr. boete toepasselijk
op de syndicale leiders.
Het toekennen van de rechtspersoonlijkheid aan deze organismen
is dus noodzakelijk. Ook hier moet de wet tusschenkomen om de
oude wetgeving te vervangen of aan te passen bij de nieuw geschapen toestanden.

Arbeidsconflicten en Verzoening
Wij hebben dus de noodzakelijkheid vastgelegd : 1°) van een wel
omschreven soepel arbeidscontract ;
2°) De logische noodwendigheid aan de contracteerende partijen
de rechtspersoonlijkheid toe te kennen.
Nu blijft nog over, het beslechten te organiseeren van de oneenigheden die zullen oprijzen.
Er worden twee stadia voorzien :
.1 °) De poging tot verzoening die wordt toevertrouwd aan een
verzoeningsraad gevormd in den schoot van het bedrijf zelf, en die
voor taak heeft conflicten te voorkomen en eventueel minnelijk
te schikken. Dat is de rol der bestaande paritaire commissies.
2 c } Ingeval deze minnelijke schikking niet tot stand komt, moet
er beroep gedaan worden op een speciaal te vormen arbeidsgerecht,
samengesteld uit beroepsmagistraten, bijgestaan door rechters of
raadslieden uit de bedrijven zelf. Een gerecht dus dat vonnissen velt,
die dan ook tegen de contracteerende partijen kunnen uitgevoerd
worden met sancties.

Welk zijn de meest geschikte bestaande elementen ?
In de hervormde corporatieve maatschappij zullen de Bedrijf sor»
ganismen die taak op zich nemen zooals zij de veranderlijke voorwaarden van de collectieve arbeidscontracten zullen bepalen.
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Maar wij moeten zonder dralen tot een keuze overgaan, om de
goede reden, dat het sociaal leven beheerscht wordt door belangenkwesties waarvan de meest gevaarlijke, zij, die altijd zal aanleiding
geven tot moeilijkheden, de kwestie is der arbeidsvoorwaarden.
Daarom is onze keus onmiddellijk gevestigd op de bestaande en
paritaire commissies.
Het komt niet bij ons op, nieuwe organen in het leven te roepen
wanneer zulks kan vermeden worden. De bestaande zijn meer dan
voldoende om tot vertrekpunt te dienen van een beredeneerde, rustige evolutie, die het best overeenstemt met ons volkskarakter dat
van geen plotselinge veranderingen houdt en dat, indien er veranderingen moeten komen, bijna enkel bereid is te aanvaarden hetgeen het
zelf heeft uitgedacht.
Deze bedrijfsorganismen vereenigen de twee syndikaten van werkgevers en werknemers op het plan van een bestendige samenwerking.
Dat is de ware atmosfeer waarin, met het oog op de belangen van het
bedrijf, met kennis van de economische mogelijkheden en moeilijkheden, kan gearbeid worden met rechtvaardigheidszin en samenhoorigheidsgevoel.
Dit Bedrijfsorganisme is de Corporatie ; het « goed gebouwde
lidmaat » waarvan Quadragesimo Anno spreekt.
Het partijpolitiek karakter van de syndikaten werkt hier evenwel
hoogst hinderlijk en moet zooveel mogelijk op den achtergrond treden, zooniet totaal verdwijnen (1) .
(1) Daarom rijst hier het brandend vraagstuk op van het « eenig syndikaat » :

Welk syndikaat zal de werknemers of werkgevers vertegenwoordigen in de corporatie ? Een van de kleursyndikaten of een nieuw ambtelijk syndikaat ?
Dat is de groote moeilijkheid die wellicht niet te overwinnen is door het stichten
van officieele syndikaten, waarvan de leiders zullen aangeduid worden door een
toepassing van het algemeen stemrecht der bedrijfsgegadigden, maar toch lijkt ons
dat de oplossing.
In de Morgenpost is er bij den aanvang van 1934 een debat gevoerd geworden,
aangaande dat eenig ambtelijk syndikaat dat ik in een brochuur « politiek neutraal
syndikaat » had genoemd.
De argumentatie draaide rond het woord « neutraal », dat uit den booze was,
terwijl an derzijds uit de verhandelingen van de christen werklieden blijkt, dat
ze vreezen hun veroverde posities te moeten opgeven, en een deel van hun werkzaamheden afstaan aan een nieuw onpolitiek economisch orgaan, omdat ze . niet
weten wat ze in de plaats krijgen.
De A. C. 'V.-leiders stellen dan ook als oplossing voor, de kiezing der leden van
het ambtelijk syndikaat té laten geschieden door de kleursyndikaten en de zetels
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De Paritaire Bedrijfscommissies
Waar de werknemers- en werkgeverssyndikaten de contracteerende partijen kunnen zijn, zijn de paritaire commissies voorbestemd
tot verzoenende elementen.
Onder het regiem van het koninklijk Besluit van 5 Mei 1926 worden de paritaire commissies ingesteld op initiatief van den Minister
van Arbeid.

toe te kennen volgens het aantal hunner aangeslotenen, met het gevolg dat de
politiek verhuist van de kleur-syndikaten naar het ambtelijk syndikaat.
Het wetsvoorstel Heyman voorziet de benoeming der Comiteitsleden door den
Koning op voorstel van de erkende Syndikaten.
E. Pater Muller S. J. heeft in zijn brochuur « Essai d'Organisation Corporative »
insgelijks de voorkeur gegeven aan het eenig bedrijfssyndikaat, maar maakt om
opportuniteitsredenen een uitzondering voor België, Frankrijk en Nederland.
Tegen elke oplossing die aan politiek, zooals wij dat in ons land kennen, een
kans laat, staan de werkgevers gekant en dat is begrijpelijk.
In het bedrijfswezen is geen plaats voor politiek opbod, of voor drijfveeren die
met het economisch leven geen uitstaans hebben. De leidende gedachte moet de
economie zijn van het bedrijf en daardoor de hoogere sociale belangen van de betrokken aangeslotenen.
Nu is er van den kant der werkgevers wel een neiging om voorloopig de stelling
te aanvaarden, dat het beter is dat de werklieden gegroepeerd zijn in kleursyndikaten, dan in het geheel niet gegroepeerd te zijn. De syndikaten, met al de kwade
kanten die er aan zijn, zijn dan toch een kader, en ordenend element in de tegenwoordige sociaal-economische moeilijkheden, maar de grondstelling kan niet worden
prijsgegeven : Om goed werk te doen kan er maar een enkel bedrijfssyndikaat zijn,
waar de politiek en de politiekers moeten buiten blijven.
Het bedrijfsleven hoort toe aan de bedrijfsleiders, werkgevers en werknemers
onder toezicht van den Staat, bewaarder van het algemeen welzijn. Nu zijn de opvattingen van het algemeen welzijn zeer verscheiden.
Er is een katholiek algemeen welzijn, een socialistisch, een liberaal. Maar er zijn
voldoende elementen in deze verscheiden opvattingen die toelaten een gemeenschappelijke basis voor de actie te scheppen welke moet toevertrouwd worden aan
de bedrijfsorganisatie, wier christelijke grondslagen de grootste zekerheid bieden
voor hun verwezenlijking.
Zal deze organisatie alle politiek uit het bedrijfsleven kunnen sluiten ? Volstrekt niet, maar waar op dit oogenblik de politiek beheerscht wordt door eigenbelang, is er een mogelijkheid dat het eigenbelang worde gediend door de bedrijfsorganisatie en bijgevolg een der sterkste steunende faktoren van de politiek wegvalt.
Waar loonactie niet meer in het gebied der syndikaten valt maar de ambtelijke
syndikaten er voor zorgen, verliest het politieke syndikaat aan belang, en dat is
de groote knoop !
En daarom willen denkelijk de bestaande syndikaten er liefst niet van weten.
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De Minister benoemt de leden van de commissies en kiest ze uit
lijsten voorgesteld door de groepeeringen van werkgevers en werknemers.
De secretaris wordt benoemd door den Minister.
De Voorzitters en de Adjunctvoorzitters worden benoemd door
den Minister, tenzij de vergadering bij eenparigheid van stemmen
kandidaten kan kiezen.
De oneenige werkgevers en werknemers zijn niet verplicht de tusschenkomst van een paritaire commissie te aanvaarden, en de weigering mag niet als grief tegen de andere partij worden uitgespeeld.
De eenig bestaande sanctie is het uitsluiten van den werkloozensteun van de leden der werknemersvereeniging gedurende één jaar
indien deze vereeniging schuld heeft aan de staking of weigert de
vonnissen van de arbitrage uit te voeren... (Er bestaan tegenwoordig
4 nationale en 6 paritaire commissies) .
Werkgevers en werknemers hebben op hun congressen eensgezind
verklaard dat het nuttig zou zijn de paritaire commissies voor alle
bedrijven verplichtend te maken, om zoodoende over
een organisch kader te beschikken en dat, benevens de reeds bekende
bevoegdheden nog andere zou kunnen overnemen op een geleidelijke
en systematische manier.
Beiden gaan er namelijk over accoord dat de paritaire commissies
goed werk hebben verricht en vele conflikten hebben vermeden.
Daarom kan een uitbreiding en verbetering der wetgeving op deze
commissies niet anders dan weldoende werken.
Het wetsontwerp Heyman voorziet dat de Koning voor elk bedrijf
een nationale paritaire commissie zal instellen en ook dat Hij de
grenzen van het bedrijf zal vaststellen. Het initiatief zal dus meer
behooren niet aan den minister maar aan den Koning, die de afgevaardigden zoowel werkgevers als werknemers zal aanduiden in
plaats van den minister.
De opstellers willen blijkbaar den politieken invloed van den minister neutraliseeren, door hem bovengemelde initiatieven te ontnemen en hem geen benoemingen toe te vertrouwen. De voorzitter en
ondervoorzitters zullen beroepsmagistraten of ambtenaars zijn te
benoemen door den Koning. De secretaris en toegevoegd secretaris
zullen ambtenaars zijn.
De rol der nieuwe paritaire commissies zal zijn : conflikten voorkomen en bijleggen en bijdragen tot een hartelijke samenwerking tus-
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schen werkgevers en werknemers voor de uitbreiding en eerlijke
'uitvoering der collectieve overeenkomsten, aan de uitvaardiging en
naleving van gepaste en rechtvaardige beroepsreglementen. (2) De
commissies zullen eens per maand bijeenkomen alsook wanneer de
Minister van Arbeid, de voorzitter of een vierde van de afgevaardigden der werkgevers of werknemers het noodig achten.
De commissie is verplicht, elke maand den toestand harer nijverheid te onderzoeken en aan de syndikaten van werkgevers, aan
die der werknemers en aan de Regeering de gepaste besluiten te
suggereeren. De Regeering, de Bestendige Deputaties en de Gemeentebesturen moeten het advies inwinnen van de paritaire commissies
voor alle aangelegenheden van ekonomischen aard.
Gewapend met de gedachte der collectieve arbeidsovereenkomsten,
af te sluiten door erkende syndikaten van werkgevers en werknemers
in den schoot van het bestaande orgaan dat het meest tot vredigen
samenarbeid is geschikt, namelijk de veralgemeende en verplichte
paritaire commissie, kunnen wij overgaan tot een verder overzicht
van den rol der praecorporatieve en later corporatieve lichamen.

(2) De uitbetaling van den werkloozensteun wordt met klem door de syndikaten
cpgeeischt ook nu, dat al de verzekeringskassen zijn uitgeput en op 23 November
1934 was in de uitzending van het gesproken dagblad van het N. I. R., sociali,.(-erend zooals altijd, desaangaande spraak van de « veroverde rechten van de
.'vr': &aten
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RULISBROEC

EN DE MYSTIEK JiN EET GERMAANSC-iE

ptuusbroec en de

liek

in het Germaansche teen
door Dr L. REYPENS, S. J.
van het Ruusbroec Genootschap
Al houdt hij Ruusbroec ergens in 't voorbijgaan voor den minst
Gerrnaansche.n onder de Germaansche mystici, en al wil hij zich
niet laten verleiden te beweren dat de mystiek Germaansch is in
haar wezen, toch kan Urbain Van De VoorciE.'.'s essay over R-aizsbroec
en de geest der mystiek (1 ) niet beter geresumeerd worden dan met
de woorden van ons opschrift.
Het is een stylistisch sterk, met liefde geschreven werk, dat zeker
niet te kort doet aan den eisch door den auteur in zijn Woord vooraf
aan het genre gesteld : te zijn een kunstwerk. Als zoodanig heeft het
een eigenaardige, vloeiende, maar toch concentrische eenheid, en het
komt ons toe in een vorm die aan de bevredigende aanvoeling herinnert van het levend-klassieke : de taal van den vol aansprekenden
mensch die door zijn onderwerp, althans gelijk hij dat ziet, vol
wordt aangesproken. Het rythme van dit proza doet aan als de rijk
zich afrondende golfslag aan den zeeoever, levend afgemeten op
het levend beweeg van een de bonste veelheid massaal naar eenheid
dwingend intellect, en daarom, in den zin der kunst, ons een spel
leverend van geest, gelijk het een mooi spel biedt van taal. Dubbel
spel, dat we ongestoord zouden genieten, indien we van het essay,
hoe literair men het ook opvatte, alleen kunstgenot verwachtten ; en
vooral indien het onderwerp van dit essay, willens nillens geen
eischen stelde, waaraan door den louteren kunstzin, en de intuitie
alleen, nog niet kan worden voldaan. Want het zijn de eischen van
zoo trouw mogelijke beluistering en weergave der objectieve werkelijkheid, en wel op zoo uitgestrekte, kwalitatief zoo verschillend
geschakeerde, en daarom zoo lastig in « schets » te brengen gebieden
als daar zijn : eenlings- en volkerenpsychologie, cultuur-, geestasen godsdienstgeschiedenis ; en de objectieve werkelijkheid op deze
(1) Antwerpen, De Sikkel », 1934.
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gebieden dan alleen n. 09 maar als ondergrond, voorwaarde of factor van het soms louter profane, dikwijls wijsgeerig getint, in zijn
hoocst verschijningen sterk uitgesproken religieus, maar dan zoo
uiteenloopend gericht, levensfeit dat maar al te dikwijls onder den
globaler naam van « mystiek » verleidend-synthetisch wordt samengevat.
Hoezeer men als « dilettant » buiten alle, wel op zijn smalst gedachte. vakwetenschap » verlangt te blijven binnen de « platonische wijsheid » : aan de grondeischen eener zeer ingewikkelde werkelijkheid, en van de volmenschelijke wetenschap-zonder-meer, kan
esszntieeie
men niet ontsnappen, als men nu eenmaal poogt
Ruusbroec en de mystiek » nader te brengen ; en al is men in een
essay zeer zeker niet verplicht over dat zeef ingewikkelde volledig
te zijn, de greep die men er naar doet moot een creep zijn naar de
levende kern.
Voor zoo'n greep naar de levende kern is het dan wel verrassend
te hooren verklaren dat men « nauwelijks objectief » behoort te zijn.
Werd het woord in zijn gewonen zin genomen, dan ware dit de
recht-,, aardiging eener vernieti ii endc En-f eische bontade over het literaire genre dat men essay heet, De uitlating van den auteur zal
dan zelf wal ec:_a boutade zijn, als kan blijken uit de verwachting dat
de critiek op de mogelijke afwijkingen zal wijzen. En dan wel niet
alleen, als aangeduid, op cultuur-historisch gebied.
Het was noodig hier even op in te gaan, omdat de weinig alledaagsche inleiding een theorie brengt over het essay, die, gelijk ze staat
uitgedrukt, de verwarring kon stichten, dat het genre, wat er ook in
behandeld worde, alleen te verantwoorden heeft voor zijn kunsten intuitiegehalte ; tamelijk onafhankelijk daarvan, of die intuitie
langs eenigen kant de echte kern van de levende of geleefd hebbende werkelijkheid raakt waarop ze gericht is. Het kan er ook den
schijn van hebben in de inleiding, dat aan de intuitie van den « dilettant » meer kans wordt gegeven de « platonische wijsheid » .te
bereiken dan aan het langzaam en behoedzaam tasten van den zoeker, door de verschijningen heen, naar de ziel der werkelijkheid.
Zeer zeker zal hij die niet bereiken, die een microscoopveld voor den
menschelijken horizont gaat nemen. Maar even bedenkelijk is de intuitieve duiding van ingewikkelde werkelijkheden, waar de intuitie
niet de bekroning is van een alzijdig en persoonlijk, gewetensvol
contact, ook langs de nederigste wegen, met de vele uitingen van
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zoo'n werkelijkheid. Een aanvankelijke intuitie kan wel hypothesen
aan de hand doen voor verdere opsporing : voor een betrouwbare
z i ngeving aan de werkelijkheid, heeft alleen waarde de eindintuitie
die de volmenschelijke synthese kan heeten van een ingaande, en
daarom niet minder volmenschelijke bezielde, alzijdige analyse. Ook
hieraan is het goed, bij deze inleiding en bij een essay van dit soort
te herinneren.
Hoe schouwt en bouwt nu de auteur, op grond van belezenheid
en sympathie, de figuur van Ruusbroec en den geest der mystiek, de
verhouding van beide tot elkaar en beider beteekenis voor den typisch
modernen mensch ?
Ruusbroec wordt geteekend als de incarnatie-bij-uitstek van den
gothischen, versta den middeleeuwschen Germaansch-christelijken
mensch. Aan de uiterste, Dietsche grens zijner rasgemeenschap staat
hij, in spontaan, oersterk verzet tegen den Romaanschen aanval op
het beste en innigste der gemeenschappelijke ziel : het aldoor loswillen uit de bevangende beperkingen van stollende geestes- en
levensvormen, naar de openheid van het Onbegrensde. De Romaan
sche aanval geschiedt in den vorm van wereldsche, hoofsche beschaving, rationaliseerende scholastiek, en de met - deze samenhangende, den geloofsdrang knellende statiek van het dogma. Vanzelf
steigert Ruusbroec's ingeboren afwijzing van het wereldsche en tijdelijke, mee met de steigering van zijn « cosmisch erotisme ». Maar
de kamp wordt hierdoor tragisch, dat Ruusbroec, door geloof en
cultuur ertoe gedreven wordt, voor zijn, in Freudiaanschen zin
« verdrongen », onderbewust « pantheïstisch grondgevoel », dat in
feite beklemd ligt « in de enge vormen van een formeele religie »,
christelijke expressievormen te veroveren ; en wel zoo, « dat zijn
Germaansche rusteloosheid en zucht naar het transcendentale, met
de statiek der Latijnsch-christelijke, eens voor allemaal vastgelegde
formule eener dualistische wereldconceptie, zou zijn verzoend ».
Wat van Ruusbroec een nog wel onbekende, pathetisch-getormenteerde, tragische, ja verbetene figuur maakt, die niet minder panthetisch, in opperste taalbeelding, wordt vastgelegd.
Wat nu den geest der mystiek in het algemeen betreft : in wezen
heet de mystiek drang en expansie ; haar doorslaggevende factoren
zijn gemoed, liefde, eros. In haar grondgevoel is zij pantheïstisch en
platonisch-idealistisch, en we moeten begrijpen dat ze als dusdanig
ook den diepsten zin van het echt christendom uitmaakt, gelijk van
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alle religieus gevoel ; diepste zin die dan door de Germanen wel het
best beleefd werd. Tegenover de Oostersche, handhaaft de Westersche mystiek, en niet het minst de Germaansche, het persoonlijk bewustzijn (waarbij men niet goed ziet hoe dit strookt met het « pantheïstisch » geheeten grondgevoel der mystiek) ( I ). Binnen de
Westersche, is de Germaansche de mystiek die de starre vormen
doorbreekt, en « denkt » ; tegenover de Romaansche, op scholastieke
abstraheering berustende gevoelsmystiek. Deze loopt het gevaar niet
de grenzen tusschen eindig en oneindig roekeloos op te heffen, of dan
toch. gelijk Ruusbroec, te verdoezelen.
De zin zijner mystiek gelijk het essay die ziet, staat in den volgenden passus geresumeerd : « Niets dan zielsdrang en hartstochtelijke
overgave, wordt de mystiek bij Ruusbroec een synthese van de verschillende krachten waarmee de Westersche mensch van zijn tijd
het diepste wezen van het Christendom in eigen boezem tegen vijandelijke invloeden heeft trachten te beveiligen. Zuivere en essentieels
gothische geest, stelt Ruusbroec hartstochtelijk zijn religie der ziel
zoowel tegenover de verstarrende dogmatiek en het rationalisme der
schoolsche wijsbegeerte als tegen de plebejische ketterijen en de bandelooze vrijgeesterij, terwijl de zucht dier ziel naar de « geestelijke
Brulocht » met de Godheid, het antwoord is op de wereldsche beginselen ».
Als het essay nu tot de vraag komt wat we heden nog hebben aan
Ruusbroec, dan krijgen we van den zoo ontredderden, typisch modernen mensch een beeld, dat, naast den stijl, tot het beste behoort van
het boek. Ja, voor den mensch wiens denken in het stadium van
ontwikkeling schijnt getreden, waar hij zoowel de wijsgeerige systemen als de religieuse wereldbeschouwing van vervlogen eeuwen
met alles wat zij cultureel hebben verwezenlijkt alleen nog historisch kan waardeeren, zonder liefde en zonder haat, als iets dal
buiten hemzelven staat en waaraan hij geen deel meer hebben kan »,
vermag Ruusbroec nog iets anders te zijn dan een onderwerp ter bespiegeling voor een beschavingsperiode ? » Toch wel, op voorwaarde
dat hij, uit zijn vitalistischen (laat ons bijvoegen : relativistischen)
roes ontwakend, tot bezinning komt, en de onsterfelijkheidsidee weer
( j ) Nog minder ziet men hoe aan het einde van het werk de zeer juiste opmerking
dat de eigen grenzen voorbijstrevende menschelijkheid » niet noodzakelijk pantheïstisch moet heeten », de overal elders pantheïstisch gerichte opvatting van
Rtmsbroec en de mystiek niet ontzenuwt, en heel het essay aan innerlijke tegenspraak niet doet lijden. Ook op andere punten ontbreekt tegenspraak niet.
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in het centrum van zijn bewustzijn brengt. Krijgt hij dan opnieuw
zin voor de « platonische liefde », dan wordt eo ipso het dieper zielsproces van een Ruusbroec weer medegeleefd ».
Ook al kan men deze laatste verwachting niet deelen, omdat tot
het beleven van Ruusbroec's zielsproces nog wat anders vereischt is,
`al men zich sterk er over verheugen als de lezing van onzen Grootmeester den typisch-modernen mensch tot een eerste bezinning kan
brengen, en aldus de aanleiding worden dat hij weer oog en zin krijge
voor een wereld van geestelijke, zedelijke, godsdienstige en eeuwige
waarden, die hem alleen onverschillig kunnen laten omdat hij ze
juist op hun waarde niet meer ziet : ignoti nulla cupido.
Intusschen zal de moderne mensch die niet typisch-modern is in
dezen zin, dat hij die waarden nog wel beseft en ervan leeft, heelemaal in den geest, al is het niet met de intensiteit en de schakeering
van een Ruusbroec, wel wat verbaasd staan bij meer dan een hoofdelement in deze duiding van onzen mysticus en den zin der mystiek.
In meer dan een opzicht zal deze duiding hem aandoen als extrinsecistisch, omdat zij buiten de kern blijft van de bij Ruusbroec toch
patente en levende synthese van elementen die alleen in tragisch
conflict worden gezien, doordat ze in hun ware wezen niet worden
geschouwd.
Zeker, niemand eischt van den essayist dat hij wijsgeer, theoloog
of historicus zij. Maar als hij beteekenisvolle uitspraken doet op een
gebied waar hun aller bevoegdheid te saam niet overbodig is, omdat
het gaat om de hoogste, het minst voor de hand liggende verschijnselen van den geest en de genade, dan loopt hij, zonder bizondere
bevoegdheid, het gevaar op verkeerde inlichting te steunen. En zoo
is, als de « proton pseudos » voor de interpretatie van Ruusbroec, het
theologisch darwinisme van Harnack in heel dit essay gevaren ; zoodat over den echten zin van het christendom, over de beteekenis van
het dogma, over de Kerk en haar verhouding tot Christus, over de
verhouding van mystiek tot dogma en Kerk, in een zin wordt gesproken die aan het katholiek bewustzijn totaal vreemd is, omdat
hij de negatie inhoudt der katholieke waarheid. Als er iets duidelijk
is bij Ruusbroec, gelijk in heel de katholieke mystiek, dan is het
juist de opperste beleving van het kerkelijk dogma in de opperste
mystiek. Sinds Newman's geniaal Essay on the development of
Christian Doctine bestaat voor iedereen de mogelijkheid tot het vermoeden te komen hoe voos het parool van het « starre dogma »
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klinkt, e n het is wel jammer dat de auteur niet liever bij Newman
dan bij Harnack is te rade gegaan voor een juisteren kijk op een
hoofdgegeven voor de uitwerking van zijn essay. Dat met een feitelijk naturalistische opvatting van het christendom bij Harnack en de
liberaal-protestanten een naturalistische opvatting der mystiek gepaard gaat, spreekt vanzelf, en dat hierdoor alle mystiek essentie!
identisch gaat heeten, evenzeer. Wel verlangt de auteur ergens de
genade niet te na te spreken, maar het feit dat hij er in heel zijn
uiteenzetting over Ruusbroec en de katholieke mystieken geen rekening mee houdt, doet weer een essentieel element voor hun juiste
interpretatie afwezig zijn. Ook hier was het toch zoo lastig niet in
de meesterlijke uiteenzettingen van een Maréchal (1) het noodigee
licht te putten.
Op cultuurhistorisch gebied, zou, bij alle waardeering voor sommige detailteekeningen, heel wat voorbehoud zijn te maken voor
andere, maar inzonderheid wel voor veel, al te gepousseerde, hoofdtrekken. Vooral moet ik wijzen op het onbegrip en de, onge
wild, bijna caricaturale voorstelling van die bonte geesteswereld der
scholastiek, die, in haar hoogste, vitale prestaties als in haar ontaarding, zoowat over denzelfden kam wordt geschoren. Na den arbeid
van Denifle, hoeveel meer sinds het werk van Grabmann en Gilson, is het nu toch meer dan tijd gedaan te maken met de oppervlakkige tegenstelling mystiek-scholastiek, die feitelijk, al schijnen een
paar uitspraken anders te luiden, door heel het essay loopt. En het
Germaansche « denken » stellen tegenover het Romaansch « redeneeren » der scholastiek is niet ernstig. (2) Als er bij Ruusbroec
zelf iets duidelijk naar voren treedt, dan is het een vol zich laten
dragen, bij den eigen opgang naar Gods oneindige Drieëenheid, door
de groote stroomingen van de immers ook anagogische scholastiek.
Het beeld van een stellage beantwoordt zoo weinig aan den levenden
geestesdrang die haar inwoont waar zij is op haar echte kracht. Als.
er bij Ruusbroec strijd is, en volop, dan is het tegen de ontaarding
der scholastiek, waar nu juist een Eckehart, naast andere Germanen,
(1) B. v. Sur quelques traits distinctifs de la mystique chréiienne. Revue de philosophie, 1912. Op de problemen die de naturalistische opvatting der mystiek voorbijziet, wees ik in een bespreking van de Duitsche vertaling van Underhill's Mystic. Zie Ons Geestelijk Erf 1931, •blz. 504-509.
(2) Zoo is b. v. het idee van het « eeuwige nu », dat een van Ruusbroec's hoogste
philosophemen wordt geheeten, een element waarvan de scholastiek eeuwen lan%
vóór Ruusbroec, sinds Boethius, heeft geleefd.
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hoe langer hoe duidelijker blijkt mede in bevangen te zijn, door een
abstract logicisme dat in het pure beeld van den Germaanschen
mysticus bij uitstek zoo weinig past. Wat o.a. critisch kan doen nadenken over de wat vlugge romaniseering van heel de scholastiek,
juist gelijk o. a. Ruusbroec's volle beleving van het kerkelijk dogma
kan doen nadenken over de wat al te eenvoudige romaniseering van
dat dogma. Is ook de germaniseering van de gothiek en den gothischen mensch niet te eenvoudig ? En zou het begrip van die twee
door een Karl Scheffler niet heel wat benaderender zijn ? Maar ik
moet mij tot de hoofdlijnen beperken. Bijna geen bladzijde van het
essay kan ik zonder geringer of grooter voorbehoud aanvaarden.
Dat Ruusbroec en de geest der mystiek, naar de belangstelling
van den dag vooral gezien worden in het licht van het langs theorie
en experiment naar zijn ziel teruggrijpend Germanendom, is in dezen
zin 'gerechtvaardigd, dat het subject der mystieke ervaring, in en
langs zijn persoonlijken aanleg, zijn rasaanleg min of meer uitgesproken medebrengt, en dat deze dubbele aanleg tot soms sterke
schakeeringen kan leiden in de mystieke uiting. Het komt er
alleen maar op aan, deze schakeeringen als schakeeringen,
en in hun juiste verhouding tot den algemeen menschelijken
aanleg te blijven zien, en er geen accent op te leggen dat heel
gemakkelijk, bij zoo ingewikkelde werkelijkheden als hier behandeld
worden, tot scheeve voorstellingen leidt. Het is dat juiste accent dat
ik het meest mis bij heel de tegenstelling Romaansch-Germaansch
gelijk zij door het essay heen zich afteekent, hoeveel gedeeltelijk
juiste vaststellingen en aanvoelingen op dit gebied ook worden
geboden.
Noch over den geschiedkundigen Ruusbroec in de meest echte
kern zijner ervaring, noch over den geest der mystiek gelijk hij, tot
het tegenovergestelde toe gedifferencieerd, voorkomt, en inzonderheid niet gelijk hij voorkomt bij de katholieke Godsmannen, vindt
men in dit essay veilige gegevens. Als echt Dietscher was Ruusbroec
reeds genoeg in het licht gezet, en de bizondere Germaansche trek
raar diepe Godservaring was genoegzaam gezien. Dat Ruusbroec en
de mystiek zoo radikaal in het Germaansche teeken worden geplaatst
hier geschiedt, is, naar mijn meening, niet verantwoord. Als gids
‘,o4Qr de interpretaite van Ruusbroec en de katholieke mystiek kan ik
het essay niet aanbevelen, en het liefst blijf ik het begroeten als een
nyct gewone stijlprestatie.
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Boeken en Beschouwingen
door E. JANSSEN, S. J.
In volgend artikel hebben wij een viertal uitgebreide besprekingen
verzameld van boeken, waarin telkens een belangrijk punt van onze
cultuur wordt behandeld of aangeraakt. Een bonte verscheidenheid
van gedachten ; maar de goedwillige lezer zal opmerken hoe telkens
één vraag zich opdringt : wat brengt dit of dat boek bij, voor onze
Katholieke, Vlaamsche Cultuur ?

Een bijdrage die tellen mag, is zeker de platenaltas bij onze literatuurgeschiedenis, die J. Kuypers, Dr Th. De Ronde en hunne medewerkers zoo pas lieten verschijnen. (1) Om zijn documentaire waarde te schatten, moet men hem in zijn geheel overzien, en tegelijk de
nota's lezen die verscheidene platen verklaren. Een verzameling van
meer dan 780 reproducties : foto's van schrijvers, van boeken en
tijdschriften, van handschriften, teekeningen en illustraties, van tooneelvoorstellingen, schilderijen, landschappen en gebouwen ; historische kaarten daarnaast, een paar geslaagde f otomontagg's... ; en
en voor de verklarende teksten hebben de samenstellers telkens
naar het meest suggestieve uitgezien : een aanhaling, een vergelijking, een anecdote zelfs, technische aanduidingen. -- Als men naast
dit boek den platenatlas legt dien M. A. P. C. Poelhekke en Prof. Dr
C. G. N. de Vooys, in 1914 reeds, hadden bewerkt (2) : dan bemerkt
men niet alleen hoezeer onze Vlaamsche samenstellers overvloedigen
en oorspronkelijken arbeid hebben geleverd (3) , maar ook dat ze,
in de plaats van een dure verzameling documenten, ons een goedkoop
volksboek aanbieden.
Bij den eersten indruk wegen de nadeelen daarvan tegen de oatzaglijke voordoelen niet op. In de plaats van de heerlijke platen op
glanzend papier, of in kleurendruk, of op geel getint papier, vinden

(1) I. KUYPERS en Dr Th. DE RONDE, met medewerking van Dr J. G. M.
MOORMANN en D. WOUTERS. Onze Literatuur in Beeld. — a De S? kkzi
Antwerpen, N. V. P. Noordhoff, Groningen (1935), 66 bl. tekst, de platen r,xld-Nr

}> r

pagineering, 42 fr.
(2) M. A. P. C.

POELHEKKE en Prof. Dr C. S. DE VOOYS, Platenatlas lei
de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. -- J. B. Wolters' U. M., Groningen, Den
Haag. Vierde druk 1933.
(3) De Platenatlas (de tweede druk tenminste, die voor ons ligt) bevat slechts
297, t!, XVII platen.
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wel niets dan koperdiepdruk ; maar, op zeldzame uitzonderingen na, ma o men over geen enkel détail in de uitvoerinci
klagen. De verklarende tekst naast de platen is bij Poelhekke
overvloediger en beter verzorgd ; mits dat nadeel juist kon hier, voor
zulk een groot getal reproducties, op betrekkelijk zoo weinig bladeijden een plaats ingeruimd. Het boek staat Overvol ; en
daarom ook vinden we verscheiden handschriften en bladeijden uit
boeken al té verkleind afgedrukt... Och kom ! Als men een platenatlas wilde uitgeven, die tegelijk bij de studie zou dienstig zijn en bij
de eenvoudige lezers binnendringen : dan kon het waarlijk niet beter !
13ij nadere beschouwing vindt men, tegen dat tweeslachtig karakter, een ernstig bezwaar : een goedkoop illustratie-blad kan niet
tevens een technisch maandschrift zijn, propaganda is geen studie,
een democratisch boek voor de massa is niet : aristocratisch voedsel
voor den geest..., en wie twee hazen ineens wil vangen mist ze dikwijis beide.
Laten we dit nauwkeurig verklaren. « Dat is, » zegt de
« ...eel], van de doeleinden van alle literatuur-onderwijs en studie :
de gestalten en gebeurtenissen van de dode letter uit te wekken tot
eeu waarachtig leven voor de ogen van onzen geest » (bl. 5)
«Van de dode letter uit»... : en daaruit volgt dat alle
illustratie-materiaal zich toch, m e t h o d i s c h, bij de letterkundige
teken moet aansluiten !
« In de laatste jaren, » zegt de inleiding nog « breekt meer en
meer de opvatting door dat de literatuur niet dient bestudeerd te
worden als een afzonderlijk vak, dat los van alle verband met de
aanverwante stromingen, door ondoordringbare wanden van het
omringende leven afgesloten is. De letterkunde, samen met de plastische kunsten, de architectuur, enz. is doorgaans uiting van een tijdgeest deze wordt op verrassende wijze belicht wanneer men de
voortbrengselen van die verschillende kunsttakken, in hun parallelisme of soms in hun contrastering onder elkaar kan vergelijken.
Bovendien hangt het karakter van een tijdgeest zelf in niet geringe
mate samen met het politieke en economische leven van het ogen» (1)1. 5)... Een beginselverklaring brengt zulke tekst wel, en de
kiem van een methode ; maar de methode zelf blijft er onvoldoende in
aangeduid.
Nu komt het vooral op de methode aan ! Een eenvoudig naast elka.nder stellen van schilderijen, gebouwen, portretten en teksten uit
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een tijdperk brengt nog niet, tenzij bij toeval, zijn inniger leven naar
voren. Daar ontbreekt dan de kracht van den geest die, doorheen
velerhande verschijnselen, de verborgen stuwing naspeurt ; en die,
van deze stuwing uitgaande, de verschijnselen geschift en geordend
mededeelt. Daar ontbreekt de degelijke ernst, die zich beperken kan
en ontevreden zijn, ook bij curiosa. Daar ontbreekt, in het overvloedige aanschouwingsmateriaal dat de moderne techniek ons biedt,
het onrustig zoeken naar de zuiverste en diepste resultaten... Men
laat zich overstelpen door weelde ; men speelt met schatten, maar
men beseft hun kostbaarheid niet... Daar ontbreekt de methode : de
wikkende en wegende, de schikkende en veilig vorderende. Met
veel moeite heeft men vele getuigen verzameld : men dwingt hun de
bekentenis niet af van hun geheim !
Ziehier dan ons bezwaar tegen dit werk : de liefhebber in de literatuur zal, aan dien rijkdom, zijn verrukte oogen niet kunnen verzaden ; maar de zoekende student en de vorschende geleerde zullen
het, meer dan eens, ontgoocheld ter zijde leggen... Platen genoeg ;
maar de interpretatie is zoo lastig ! Vooruitgang tegenover zijn Hollandschen voorganger, brengt de platenatlas, in dat opzicht, niet :
hij mist een vaste methode en een zuivere bestemming.
Niettegenstaande onze groote waardeering voor den door samenstellers en uitgever gepraesteerden arbeid, hielden wij er aan dit
bezwaar hier in te kleeden. Het raakt, dunkt ons, de algeheele literatuur, waarvan nu, meer dan vroeger, een modezaak en en handelszaak wordt gemaakt. Nuttig en noodzakelijk, zoo voor de menigte als
voor de kunstenaars, lijken ons onderling contact en verbreiding van
literatuurkennis ; maar de diepste levenbron ligt in den arbeid van
kunstenaars en geleerden die, zonder aan de menigte, aan geld of
aan succes te denken, hun zending vervullen. En een der grootste
gevaren, in het hedendaagsche literaire leven, is wel de methodebooze, beginsel-booze, eclectische uitstalling van eruditie en machtwoorden, van subjectieve opvattingen en persoonlijke voorkeur ;
alle begronding en verinnerlijking ten spijt...
... Wij bevelen dit boek ten zeerste aan. Wie het inzag, wil het
niet meer missen. Het geeft werkelijk, zij het nog oppervlakkig, een
« bescheiden, uiterst beknopt overzicht-door-het-beeld van de Nederlandse beschavingsgeschiedenis » (bl. 6) . En wat de wetenschappelijke bruikbaarheid betreft : de eerste hoofdstukken lijken ons.
door den band, beter dan die van latere tijden.
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Onder den titel : Bouwers aan eigen Cultuur (1), heeft G. Knuvekler letterkundige opstellen gebundeld : besprekingen van menschen en boeken uit den Renaissance-tijd en uit de laatste vijftig
jaren ; synthesen van aesthetische- met cultuurhistorische beschouwingen ; studiën waarin letterkundige kunstwerken met andere uitingen van de Nederlandsche beschaving in verband worden gebracht.
(zie Inleiding, bl. 5-7) .
Zulk standpunt verdient aandacht en waardeering. Afgescheiden
van de cultuurgeschiedenis, gaat alle aesthetica -- behalve bij zeldzame fijn besnaarden -- onder in oppervlakkigen willekeur en
daarbij is het juist een tekort in onze moderne literatuur, dat zij alle
cultureele overlevering ignoreert. Zij kent noch speculatieve, noch
geschiedkundige, noch godsdienstige vergezichten ; geen enkele wereld achter de moderne, de positieve en verbitterde. Geheel haar
aandacht gaat, neurasthenisch, naar haar eigen verscheurdheid ; het
a geheele leven » bestaat voor haar in de tragische conflicten, met
zinnelijken inslag meestal en bijna altijd vrij eng, bij zichzelf folterende zielen... Tegenover zulken geest doet een standpunt als dit
weldoend aan : eigen cultuur is een eeuwenoud heiligdom, waaraan
de groote geesten steeds voortbouwen. Waar de eene het truweel
.neerlegt, neemt de andere het op...
De eerste vijf studiën behandelen de Renaissance. a Over het Renaissance-probleem » heet de eerste ; daarna komen Jan van Hout,
Daniel Heinsius, Justus de Harduijn en Vondel aan de beurt. Geen
methodische keuze ; voor elk artikel bestond eene aanleiding ; een te
bespreken boek of eene andere gelegenheid.
Zeker heeft de schrijver de Renaissance veelzijdig bestudeerd. Is
hij met zijn gedachten tot klaarheid gekomen ? Het eerste artikel, dat
de Renaissance wil voorstellen als het rijpen der Middeleeuwsche
cultuurvrucht (zie bl. 11), vermag niet, in duidelijk verband daarmede, het onbetwistbare verschijnsel te verklaren dat de Renaissance-mensch de heerlijkheid der aarde ontdekt (zie bl. 16, 17) ; en
evenmin dit andere, dat de XVII e eeuw een andere eenheid poogt
te scheppen uit nieuw-gewonnen zelfstandige levenselementen (bi.
20) . Fragmentaire gezichtspunten, reeds in dit eerste essay alleen ;
en de volgende studiën staan, voor den inhoud en de richting, zoo los
(1) Gerard KNUVELDER. Bouwers aan eigen Cultuur. Letterkundige figuren. --Pax », Chasséstraat, 6, Den Haag, 1934, 251 bl., ing. 18 fr., geb. 25 fr.
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van dit schijnbaar programmatisch overzicht ; dat de mozaïek, door
alle samen gevormd, hoegenaamd niets bepaalds voorstelt.
Veel meer verscheiden nog komen de negen korte opstellen voor,
aan moderne schrijvers gewijd. Zeker vinden we Erens en Nieuwenhuis, Verwey, Van Duinkerken, Querido, Van der Leeuw op
suggestieve wijze getypeerd ; maar vooreerst worden verscheidenen
onder hen niet bepaaldelijk als « bouwers aan eigen cultuur » voorgesteld ; en daarbij ontbreekt meestal het laatste woord, het klare
besluit dat alles omvangt. Totaal ontbreekt ook de gloed die, van h t
eene opstel tot het andere, alles in één glans vereenigt.
Dit boek belooft, door zijn titel, meer dan het werkelijk geeft.
Rijk aan inhoud is het wel, met vele gegevens en belangwekkende.
onuitgewerkte inzichten... Onuitgewerkt ! Gunde Gerard Knuvelder
zich den tijd om de edelsteenen die hij vindt, te zuiveren en te slijpen
tot veelvoudig vuur ; dan schonk hij aan Katholieken en cultuurmenschen, onvergankelijke schatten.
III.
In een zeer klein boekje : Een onderzoek naar het Worden en het
Wezen der Theaterkunst (1) , behandelt Dr Godelaine een zeer
omvangrijk onderwerp. Niet wetenschappelijk ; maar zijn jarenlange
studie en ondervinding geven hem het recht, aan tooneelliefhebbers
« het vak te leeren » (bl. 47) .
De eerste oorsprong van het toneel, zegt hij, ligt in de b e w eg i n g, en de dans is de eerste rhythmische kunstvorm. Nu kan
die dans nabootsend blijven of een extatische tooverr
dans worden : het eerste mimisch spel groeit uit tot de tooneer
klucht ; het tweede, mits het verklarend w o o r d, tot hoogere
dramatiek. Bij rhythme en woord voegen zich dan, tot meer relief,
klank en muziek.
Uit deze wording blijkt, meent Dr Godelaine, dat in de theaterkunst het mimisch element hoofdzaak is, en de acteur de
spil (zie bl. 31-32). Men hoede er zich voor het woord vooraan
te plaatsen ; en « de sober gehouden tekst kan maar schitterrijk
worden wanneer het spel er innig mee vergroeid is, wanneer ze samen onverdeelbaar zijn in één lichaam » (bl. 35-36) .
Niemand zal deze laatste uitspraak betwisten ; doch omtrent het
overige rijzen bij me verscheidene vragen.
(1) Dr C. GODELAINE. Een onderzoek naar het Worden en het Wezen der
Theaterkunst. — « De Oogst », Antwerpen, 48 blz.
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Brengt een vluchtig onderzoek naar de wording der tooneelkunst,
haar zuivere essentie onmiddellijk naar voren ? Tooneel is zoo herhaalde malen, en op zoo verschillende wijzen, geworden en vergaan ! ... Gesteld dat men de vraag bevestigend zou beantwoorden,
sluit dan de schets van het wezen, hier voorhanden, aan bij die van
de wording ? Met andere woorden, volgt uit het feit dat de gebarentaal de gesproken taal voorafging (bl. 21) , het beginsel dat, in het
tooneel, het mimisch spel belangrijker is dan de gesproken tekst ?
Zijn de ethnologische gegevens (bl. 22-26) aannemelijk : de overgang van den extatischen dans tot de magische gebaren, en van de
magische gebaren, mits het verklarend woord, tot het drama ? Is
K de wording van het drama » wel een geschikt standpunt om de
magie en den eeredienst te begrijpen ? Worden hier niet verward :
eenerzijds het besef, de menschen eigen, van Gods oppermachtig
ingrijpen ; anderzijds de drang naar rhythmische gebondenheid en
de « Lust zu fabulieren » ? Al gaf de eeredienst dikwijls aanleiding
tot tooneelbloei ; en al dekten, in sommige tijdvakken, tooneel en
eeredienst elkander gedeeltelijk : heeft het tooneel ooit aan de kern
van den eeredienst, het offer van den priester, geraakt ? en wijst het
niet op sceptieisme en ongeloof, de liturgische voorstellingen als uitvluchten van den priester te beschouwen, die, voor een ongeloovig
volk, zijn rol van offeraar niet meer kan handhaven (zooals Dr van
Loenen dat doet, bi. 23-24) ?
Verwaarloost de schrijver den inhoud van de theaterkunst niet
te zeer : de dramatische motieven ? Hoe dikwijls ook van godsdienstigen oorsprong, ontwikkelen zij zich niet spoedig buiten den godsdienst ? En wordt « het wezen van de theaterkunst », als zij uitvallen,
niet onvolkomen behandeld ?
Verwart de schrijver de mimiek niet met de handeling van een
tooneelstuk ? en verkleint hij daardoor de rol niet van het gesproken
woord ? Een tooneelspel is een voorgestelde handeling, voorzeker ;
maar doet het gesproken woord niet het beste middel aan de hand
om die handeling te verklaren, te verdiepen, breeder te doen uitdeinen, machtiger en menschelijker voor te stellen ; het beste middel
om waarlijk met de toehoorders in verband te staan, daar deze toch
vooreerst moeten begrijpen ? En tot bewijs : heeft de tooneelbeweging van 1925-1930, die den tekst aan den mimiek en aan de voorstelling dienstbaar maakte, het tooneel niet naar de oppervlakte
toegehaald ; de mooiste motieven tot enkele scherpe lijnen herleid, ontdaan van dieperen klank en nawerkende poezie ; veel heerlijke stukken tot parade teruggebracht en willekeurige typeering ?... Wij mis-
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kennen het rechtmatige niet van haar streven, noch hare groote
verdiensten ; maar komen nu juist, in de beproeving, haar « verworvenheden » niet zuiverder aan het licht ?
Wij hopen dat Dr Godelaine ons deze critische vragen niet kwalijk
zal nemen. Oprechte critiek is toch meer waard dan schuchter er
langs heen praten !. .. Wij waardeeren trouwens zijn kennis, ondervinding en gulle tegemoetkoming. Laat hij echter het onmogelijke
niet willen : enkele bladzijden boekdeelen doen spreken ; --- en
evenmin zichzelf bedriegen, als zou heel de wording van de theaterkunst het diep gegronde bevestigen van de jongste tooneelbeweging.

Iv.
Het boek van Karl Scheffler, De Geest der Gotiek (1), draagt een
bedrieglijken titel. Gotiek beteekent voor ons : de geest die, van de
XII' tot de XVI° eeuw, in de beeldende kunsten, voornamelijk in
de bouwkunst van West-Europa, hoogtij vierde. Bij den schrijver
heet dat : « gotiek in engeren zin » ( zie bl. 118) : historisch de zuiverste uiting van de gotiek in breederen zin ; en deze beschrijft hij
in volgende aanhaling : «de Gotische geest schept in
alle graden de vormen van onlust en van leed;
de Grieksche geest schept de vormen van rust
en van g e l u k» (bl. 51, door den schrijver gespatiëerd).
Onder den vorm van een uitgebreid essay, zet de schrijver zijn
kunstopvatting uiteen. Liever schreef hij een omvangrijk wetenschappelijk boek ; noodgedwongen legt hij intuïtief verworven resultaten voor, zonder ze afzonderlijk empirisch te bewijzen. (zie bl.
10) . Tal van bijzonderheden kunnen dan betwistbaar voorkomen ;
doch daar gaat het niet om. De leidende gedachten bieden trouwens,
voor een bondige bespreking, meer dan stof.
Tot twee beweringen kunnen wij ze terugbrengen.
1°) In de laatste twee eeuwen heeft de kunstgeschiedenis en de
kunstcritiek een « ideaal » voorgehouden, een norm van absolute
waarde : inzonderheid de Grieksche harmonische structuur. Navolging en aanpassing werden zoo hoofdzaak ; de scheppende kracht,
gering reeds, geraakte nog verstikt... Constateeren hoe de kunst
gepolariseerd is, van waar de wind blaast en waarheen...: de critiek
heeft geen andere rol ; en zooals het verleden gedwaald heeft, zoo
(1) Karl SCHEFFLER. De Geest der Gotiek. Vertaald door Edward Léonard en
versierd met vignetten van Jos. Léonard. —Bij de Boekengilde Die Poorte, Oude
God - Antwerpen, 149 bl.
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zou ook de moderne geest, moest hij zich uitsluitend op de - o;:.iek
beroepen, de kunstenaars hinderen en verblinden (zie hfdst. I,. De
Leer van het Ideaal, — en IV, Slotwoord).
2°) De kunst wordt door een dubbelen geest bezield : der. G,)t ischen, die onbevredigdheid en hunkering in zich besluit ; den G r?e kschen, dien van het harmonisch evenwicht, tevreden met de schoonheid op aarde ; -- en niet alleen onder de verschillende volkeren e n
tijdperken onderling vergeleken, maar ook bij elk afzonderlijk volk
en in elk tijdstip, onderscheidt men die dubbele energie : « d e 4 n j
strijd tusschen rust en onrust, tusschen geluk
e n lijd e n. » (bl. 82. door den schrijver gespatieerd) . (Zie hfdst.
II, De twee Vormwerelden der Kunst, — en III, De Weg van ' de
Gotiek) .

Zulke schematische voorstelling biedt natuurlijk al de nadeelen
van elk schematisme. Doch ook de ontzaglijke voordeelen van een
« raccourci », die Een werkelijke ordening uitbeeldt van wezens en
verschijnselen.
Intuïtief voelt men aan dat de schrijver een diepe waarheid op
persoonlijke wijze naar voren brengt ; en het derde hoofdstuk,
waarin al de groote kunstrichtingen staan geschetst, verbaast telkens weer door de synthetische kracht van vele beschouwingen.
Wij meenen echter dat de wisselwerking van rust en onrust,
geluk en lijden tot een dieper levensthythme kan worden teruggebracht : een streven naar God, het werkelijke « ideaal » dat alle
bevrediging in zich besluit. In verband daarmede meenen wij ook dat
de godsdienstige waarde van alle hoogere kunst meer in het licht
had moeten gesteld (zie nochtans bl. 83-85, en volgende) ; evenzoo
de invloed en het ware wezen van het Christendom. In alle Zanden toch waar het wortel schoot, ademt de kunst, willens
nillens, in een andere atmosfeer... Dan zou de sluitsteen zijn gelegd
zoowel op de speculatieve als op de historische wereldbeschouwing
van den schrijver, die nu licht verwarrend en onsamenhangend blijven. Dan zouden ook de enkele bladzijden waaraan een Katholiek
aanstoot kan nemen (115116 en 118-121) noodzakelijk anders zijn
geschreven.
Dit voorbehoud neemt niet weg dat het eerste essay van D i e
0 0 r te warme aanbeveling verdient. Jammer dat het op zijn

Duitsch geschreven is, zwaar en soms moeilijk om begrijpen ; doch
wie het doorwerken wil, ziet zich voor zijn moeite ruimschoots
beloond.
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KRON I EKEN
GESCHIEDENIS
De Middeleeuwsche Staat
door J. A. VAN HOUTTE.
Het is haast een gemeenplaats geworden te gaan spreken over de
crisis van den staat. Velen maken zich warm, de eenen voor, de
and eren tegen het huidige régime. Nu is het wel opmerkelijk dat
een groot gedeelte van zijn tegenstanders hun ingeving gaan zoeken
;n het verleden, en onder den naam « Corporatisme » of « Standen
staat », instellingen welke de revolutionnairen van 1789 voor goed
dood en begraven waanden, aan de nieuwe vereischten van een
vernic_uwde maatschappij trachten aan te passen. Toch ware
het verkeerd te denken dat de middeleeuwsche corporaties of ambachten ietwat invloed hadden op het staatsbestuur. Hoogstens
hadden zij iets te zeggen in het beheer van de stad, en dan nog
niet altijd. Een « corporatieve » staat heeft nooit bestaan, een « stan- denstaat » wèl, t. t. z. een régime waarin vertegenwoordigers van
zekere standen, als zoodania, een zeker aandeel hadden in de wetgevende macht, zij het slechts als raadgevend lichaam.
Het ware echter nogmaals een vergissing te meenen dat de standenstaat het staatswezen bij uitstek van de middeleeuwen was. Hij
daagt slechts op tegen het einde ervan, vanaf de 13 e , 14 e eeuw, en
deze opkomst kan, wanneer men den duur van deze regeeringsvorm
beschouwt (b. v. in Vlaanderen, 1303-1794) eerder als een voorbode
van een nieuwen tijd aanzien warden. Andere opvattingen gingen
voor, bepaaldelijk de feodale.
In den jongsten tijd zagen een paar publicaties het daglicht, welke
toelaten een duidelijk beeld op te hangen van de feodale organisatie.
Wij willen deze historische kroniek aan die werken wijden.
Aan de hand ervan zullen wij de middeleeuwsche staatsevolutie meeleven tot op het oogenblik dat zij 4: modern » wordt, tot de 13,
14e eeuw.
**
Het eerste boek dat wij hier beschouwen is een handboek der
algemeene geschiedenis, van ca. 300 tot ca. 1250, van de hand van
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j. CALMETTE, Le Monde féodal. (1 ) Het handboek-schrijven is
weliswaar een nederig opzet, doch de persoonlijkheid van den Schrijver, hoogleeraar te Toulouse en een der bekwaamste kenner -,-an
de feodale staats- en maatschappijleer is er ons borg voor dat wij
hier den uitslag vinden van eigen werk en van den arbeid van de
velen die hetzelfde terrein ontginnen. Een ruim gedeelte van het boek
handelt natuurlijk over den middeleeuwschen staat. Wij halen de
hoofdtrekken van deze schets aan.
De invallen der Germanen in het Romeinsch Imperium hadden als
gevolg, vooral vanaf de 5'e eeuw, een verbrokkeling van de Romenische eenheid. Rome ruimde de plaats voor de zgn. Barbaren
rijken. De Germaansche troepen hadden natuurlijk aanvoerders :
het lag in de natuur der zaken dat de leider, eens de bende gevestigd,
zich zou koning noemen. Deze regeert, zegt Calmette zeer treffend,
omdat hij alleen kan regeeren, en omdat er toch iemand moet regeeren » (blz. 156) . Een toestand van feite dus, niet van rechte,
beperkt, wat den toestand der onderdanen betreft, door andere
feiten, niet door rechten. Wij zijn dus ver af van de oudere zienswijze welke de monarchie als een Germaansche instelling systematiseerde : in werkelijkheid was zij een vrucht der gegeven omstandigheden. (2) In Frankrijk, waartoe ook onze gewesten behoorden,
werd het koningschap weldra erfelijk. Nogmaals een gevolg van den
toenmaligen toestand. De Franken waren weinig talrijk en leefden
zeer verspreid : zij zagen liever een vaste opvolgingsregel gehuldigd
dan iedermaal aan een koningskeuze te moeten gaan deelnemen.
De inrichting was natuurlijk zeer primitief. De voornaamste ambtenaar was de kamerheer die, benevens de zorg voor 's konings slaap(1) Parijs, Presses Universitaires, 1934, LII, 490 blz., 30 Fr. fr. --- Het boek verscheen als Deel IV van de Verz. K Clio, Introduction aux études historiques ». Deze
collectie, welke uit 9 bdn. zal bestaan, is eigenlijk voor het hooger onderwijs bestemd,
en zal in dezen zin beslist groote diensten bewijzen. Ieder paragraaf bevat twee
deelen : verhalende tekst en nota's, deze laatste op hun beurt onder drie rubrieken
gegroepeerd : bronnen (oude schrijvers en uitgegeven archiefstukken) , bibliografie,
en stand der betwiste punten. Een nieuwe opvatting die voorwaar veel goeds heeft.
(2) Een studie van de teksten van Tacitus, de hoofdbron van de Germaansche
geschiedenis vóór de invallen heeft kortelings deze zienswijze bevestigd. In de plaats
van de eenvormige monarchische staatsvorm heerschte de bontste verscheidenheid :
hier monarchie, daar aristokratische republiek, elders nog theokratische priesterregeering enz. Cfr. M. LINTZEL, Germanische Monarchien und Republiken in der
Germania des Tacitus (Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Germanische Abt, LIV, 1934).
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kamer, deze van 's lands financiën had : de koffers van de schatkist
stonden immers geborgen in het slaapvertrek, de veiligste kamer der
residentie. Als bestuurlijk onderdeel bestond de pagus, weinig uitgestrekt, met aan het hoofd een « graaf », die in zijn omschrijving alle
macht in handen had. Dit was het régime dat, behoudens lichte
wijzigingen naar plaats en tijd, vier a vijf eeuwen Europa beheerschte.
Daaruit zou de Feodaliteit groeien.
In zijn geheel mag men het feodale beginsel aanzien als een
aanslag op twee der grondbeginselen van een geregelde samenleving : Staat en Eigendom. Met dit laatste begon de evolutie : de
verbazingwekkende geldarmoede van de 9 e tot de 12 e eeuw, belette
de Westeuropeesche vorsten hun graven te vergelden. Zij konden
niet anders dan hun gedeelten van het domein af te staan in ruil
voor hun diensten. Op hun beurt lieten de ambtenaren deze gronden
over aan de boeren, mits zekere leveringen, enz. En aldus smolt het
begrip « eigendom » totdat het alleen de macht beteekende om zekere praestaties te eischen. De onroerende rijkdom was alleen bezit,
geen eigendom meer. De aanslag op het Staatsbeginsel volgde logischerwijze uit dien toestand. Een vorst zonder eigen grondgebied
beteekende een staat zonder macht. De verhouding tusschen koning
en graven was vervallen tot een betrekking tusschen personen, tusschen minderen en meerderen, waarin alle begrip van machtsverhouding ontbrak.
*
**

Deze reactie wordt zeer diepgaande behandeld in een stevige studie
van H. MITTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen
zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte. (1) Schrijver, professor
te Heidelberg, bekleedt in de Duitsche wetenschappelijke wereld
ongeveer dezelfde plaats als Calmette in de Fransche. Doch het
karakter van beider werken is teenemaal verschillend. Men leest
zonder moeite het zeer vlot geschreven handboek van den Fransche ;
het werk van den Duitscher echter is al te universitair opgevat, en
kan bezwaarlijk hier besproken worden. Toch is het een « great
event » in de historische wereld. Wij halen slechts één hoofdgedachte aan : in de ontwikkeling na de 1 2 e eeuw behoort men twee
tegengestelde stroomingen te onderscheiden, naarvolgens de middelpunttrekkende (koningschap) of middelpuntvliedende krachten
(1) Weimar, Bohlau, 1933, XVI, 704 blz.
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(adel) zegevierden. In het Westen (Frankrijk, Engeland) waren het
de eerste ; in het Oosten (Duitschland, Italië) de tweede die de
bovenhand haalden.
^
**

Het mooie boek van Ch. PETIT.DHTAILLIS, La Monarchie
féodale en France et en Angleterre, Xe-XIIIe siècle, (2) is beter te
genieten en laat ons toe een staatsorganisatie. de volmaaktste wellicht in het toenmalig Europa, in-concreto te bestudeeren, nml. de
Engelsche.
De koninklijke reactie zette hier in met Henry II (1154-1189) .
Met hem begon de her centralisatie van rijk en gezag. Van de
vroegere administratie was alleen de naam overgebleven, maar
Henry maakte van den feodalen Sheriff opnieuw een waren ambtenaar, inzonderheid met het inzamelen der belastingen en het bezorgen der rechtspraak belast : deze functie is tot op onze dagen
blijven bestaan. Aan het Hof viel eveneens betere inrichting te bemerken. Aldus werd de fiscaliteit opnieuw één gemaakt ; het ministerie van Financiën heette onder Henry II, zooals tegenwoordig, de
« Exchequer », het Schaakbord (3) en besloeg een leger van raadsheeren, klerken en accountants. Eindelijk werd een centrale rechtbank geschapen, de « King's Bench » thans eveneens nog bestaande.
Terzelvertijde werden in steeds grooteren getale wetten uitgevaar
digd welke voor geheel het Rijk golden (assizes) — eer nieuwigheid
toentertijde. Bij zijn dood liet Henry II een absolutistisch staatswezen na.
Pas vijf-en-twintig jaar later werd alles opnieuw op het spel gezet
door de revolutie van 1215. Engeland kwam in opstand tegen de
dwaze regeering van den beroemd gebleven jan zonder Land. Tot
prijs voor den vrede verkreeg het de Magna Carta, de Groote Keure
van 1215, thans nog door de Engelschen vereerd als de basis van
hun grondwettelijke evolutie. De constitutionneele toestand van Kerk,
adel en burgerij werd omschreven ; recht en belastingwezen werden
(2) Parijs, Renaissance du Livre, 1933, XVII, 477 blz., 40 Fr. fr. (Verz. : L'Evolution de 1'Humanité, deel XLI) .
(3) Zoo geheeten naar de meubileering van de rekenkamer, waar een groote
tafel bedekt was met een tapijt met zwarte en witte vierkanten. De beambten telden
bij middel van rekenpenningen, zooals soms nog onzer dagen kaartspelers plegen.
Naargelang de penningen in eene of andere ruit van het « schaakbord » gelegd
werden, konden zij tusschen één penny en tienduizend pond verbeelden.
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naar het verlangen van het volk heringericht, en ten slotte werd een
bestendige raad den koning opgedrongen. In lateren tijd werden
deze hervormingen aangevuld. In 1258 (« Provisions » van Oxford)
verkreeg men dat het Parlement — de naam verschijnt in 1242 —
ieder jaar minstens driemaal zou zetelen ; o. m, kreeg het last zekere
ambtenaren te benoemen en op de schatkist controle uit te oefenen.
Tot hiertoe bleef het onbepaald wie van het Parlement zou deel
uitmaken. In feite was het alleen de adel. In 1259 (« Provisions » van
Westminster) werden er ook « mindere lieden » in opgenomen, en
in 1265 was het stelsel volmaakt : ook de kerkelijke overheid had er
hare vertegenwoordigers.
Welke was de beteekenis van die hervormingen ? Volgens PetitDutaillis, nogal beperkt, en alleszins louter feodaal. Zijn denkbeelden
worden echter sterk betwist, en wijzelf voelen er eerder weinig voor.
Wij geven het toe, de edelen, van wie de beweging schijnt uitgegaan
te zijn, steunden hun tusschenkomst op het feodale beginsel van
bijstand, met raad en daad aan den vorst verschuldigd. Doch voelt
men den hoon niet in die reden, wanneer de gewapende bijstand in
werkelijkheid een oproer was ? De groote nieuwigheid, haar draagwijdte is ontzaglijk — was het zegevieren van het beginsel van meezeggenschap van het volk, al was het aanvankelijk maar van één
sociale klas, in de aangelegenheden van het bestuur. Voor de eerste
maal sedert den Romeinschen tijd welicht, kon men weer spreken
van staatsrecht. Voor ons is en blijft dus 1215 de aanvangsdatum
van een nieuwe orde van zaken in Engeland. Een nieuwe orde
welke trouwens, tengevolge van allerlei omstandigheden, weldra in
nagenoeg geheel West-Europa de vorstelijke centralisatiepogingen
zou temperen.
Petit-Dutaillis' boek heeft ons een meesterlijke studie gegeven,
de beste wellicht die tot hiertoe verscheen, over een vraagstuk dat,
als het ware, nog actueel is tengevolge van den conservatieven zin
van het Engelsch volk. Het kan, naar onze meening, onze lezers interesseeren met de geschiedenis van het ontstaan van den Engelschen
Standenstaat -- ook een crisis van den staat -- kennis te maken.
Wij kennen geen beteren gids dan het even besproken werk. — De
aangename stijl, de fijne ontleding van gebeurtenissen en karakters,
de boeiende uitleg van het staatsmecanisme zijn zooveel hoedanigheden die het aantrekkelijk zullen maken. Een der mooiste aanwinsten
der historische wetenschap in de jongste jaren.
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KUNST
Barokkerken fe Antwerpen
door Ad. JANSEN.
Een studie over de Barokkerken te Antwerpen is ons des te meer
welkom, daar de bibliographie over de Bouw- en Beeldhouwkunst
te Antwerpen werkelijk niet overladen is. Het alles begeesterende
genie van Rubens heeft de aandacht gevestigd op de schilderkunst
en ze al te veel afgeleid van de andere kunsten. Het groote aantal
verdwenen en verbrijzelde beelden is medeoorzaak van de moeilijkheid om de leemten in de ontwikkelingsgeschiedenis van de beeldhouwkunst aan te vullen. Al te veel meesterwerken sloegen daarenboven den weg in naar vreemde landen.
Afgezien van tijdschriftartikelen en uiteenzettingen in algemeene
werken, kunnen wij nochtans roemen op een werk dat enkele jaren
geleden verscheen over Artus Quellien van de hand van Mevr. Dr.
Gabriels, die in haar werk bewijst de Antwerpsche kunsttoestanden
van de zeventiende eeuw grondig te hebben bestudeerd. Het is dan
ook met groeiend ongeduld dat wij wachten op het werk door haar
in vooruitzicht gesteld (in een tijdschriftartikel meen ik) , over
de beide beeldhouwers Kerrickx. Eerw. Pater Peeters, die voorwaar
geen onbekende is in de kringen van kunstliefhebbers en oudheidkundigen, danken wij de uiterst verzorgde monografieën van de St.
Carolus- en de St, Augustinuskerk. Dat zijn weliswaar vooraanstaande werken, maar het is dan ook al wat wij bezitten.
Wij mogen echter een nieuwe en gelukkige aanwinst boeken. Het
tweede deel van de reeks « Ars Belgica » is gewijd aan de Barok
kerken van Antwerpen. Evenals het eerste deel over de « Kathedraal
van Doornik » waarover wij spraken in onze laatste bijdrage, is dit
werk een prestatie waar de Antwerpsche uitgeverij « De Sikkel »
fier mag opgaan. Het iconographische gedeelte telt 72 platen, met
102 afbeeldingen, welker uitvoering wedijveren kan met het beste
dat in andere landen verschijnt.
Ars Belgica. 2. St. Carolus-Borromeus — St. Augustijn — Decoratie en Mobilier
van St. Paulus, door Prof. Ir. Stan LEURS met een inleiding door Hubert Colleye.
-- De Sikkel, Kruishofstraat, 223, Antwerpen. Prijs 200 fr. ingenaaid ; 225 fr.
gebonden.
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In de inleiding waagt de heer Hubert Colleye zich aan een uiteenzetting van het zoo druk besproken vraagstuk van den Barok.
Om aan te toonen dat de Barok een voortbrengsel is van de katholieke contra-reformatie, schetst schrijver in breede trekken de geschiedenis en de ontwikkeling van de Renaissance, anti-evangelisch
van natuur. De rol van Luther vergelijkt hij met dien van Sint Franciscus ; de eerste was een hervormer in het ongehoorzame en het
hoogmoedige, de tweede in gehoorzaamheid en nederigheid. Het
Concilie van Trente reorganiseerde de Kerk, Carolus Borromeus ging
het uitzicht van Rome veranderen. Er kon nochtans geen spraak
zijn van een terugkeer van de Middeleeuwen ; er viel werk te verrichten tegenovergesteld aan dat van de Renaissance. En zoo ging
de barokkunst « alle rijkdom verkwisten, de oogen verblinden, alle
vormen overdrijven, tot vervelens toe overdadig, opgeschroefd,
theatraal worden, de Liturgie vervormen tot een soort van opera en
de Kerk huldigen met al dit zinsbedrog. »
Alhoewel allen het niet altijd eens zullen zijn met de stellingen
van den Heer Colleye, zal deze inleiding, wij zijn ervan overtuigd,
toch niet zonder belangstelling gelezen worden.
Daarna komt de Heer Dr. Ir. Stan Leurs aan de beurt met een
tiental bladzijden over de « Kerken te Antwerpen ». Is het wel
noodig te wijzen op het belang van een uiteenzetting van de hand van
Dr. Leurs ? Wij zullen er dan ook niet lang bij stil staan en er ons
toe beperken de hoofdlijnen van de synthesis aan te geven.
De 0. L. Vrouwekerk heeft niet den invloed uitgeoefend, dien
men ervan zou verwachten. Immers het karakteristieke element van
haar binnenordonnantie : de gelede pijler, vindt men niet terug in
de andere kerken, die de rondzuil met het Brabantsche bladkapiteel
verkiezen ; zoo de vroegere Sint Joriskerk en de Sint Michielsabdij.
Deze laatste staat dicht bij de Kerk van Hulst, waarvan het koor
werd opgetrokken door den Antwerpschen meester Everaert en het
schip, onder leiding van Herman de Waghemaeker.
St. Jacobs, St. Walburgis, St. Andries en St. Paulus vormen een
aaneengesloten groep. Terwijl hun binnenordonnantie opvallend gemeenschappelijke trekken vertoont, loopen de plattegronden echter
tamelijk uit mekaar. Typisch in dezen « Antwerpschen groep » zijn
de voetstukken van de rondzuilen en het triforium, « dat zich hier
erg ongothisch tot een borstwering reduceert. » Deze kerken, die
slechts in de zeventiende eeuw werden voltooid, — de Sint Andries
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kerk uitgezonderd, waar men tot in 1765 wachtte om het koor opnieuw op te bouwen, -- zijn nog heelemaal in de gothische vormentaal opgevat.
Dit is echter niet het geval voor de in de zeventiende eeuw opgetrokken kerken van de Augustijnen en de Jezuieten. De Augustijnerkerk is het werk van Wenceslas Coeberger. Op te merken valt
voornamelijk de gevel die tegenover de « klassiek-barokke-ordesr
f acade » een meer regionaal type stelt, dat men terugvindt in de thans
verdwenen kerk van de 0, L. Vrouwebroeders, de Karthuizerskerk
te Diest en in zekere mate in de abdijkerk van Averbode.
Belangrijker echter is de Sint Caroluskerk, werk van Aiguillon en
Huyssens. Zij dankt haar karakter van barokbouw hoofdzakelijk
aan haar toren en haar gevel, aan de overrijke, ongelukkig door
brand vernielde, versiering van het interieur. De tribunes boven de
zijbeuken zijn eenig in Zuid-Nederland.
De beide laatste kerken doen denken aan oud-kristelijke basilieken en, vooral Sint Carolus, aan renaissance-palazzohoven.
Om de verdere ontwikkeling van de kerkelijke bouwkunst te
volg .én « van de rijpe Rubensbarok naar het praerococo en het voorklassicisme tot en met de rococo en het klassicisme zijn wij op de
kleinarchitecteuur in het mobilair aangewezen. »
Dr. Leurs geeft ons vervolgens een overzicht van de barokke
kleinarchitectuur, dat een meer uitgebreide studie overwaard zou
wezen.
Na deze merkwaardige uiteenzetting volgt de uitleg der platen,
die een twintigtal bladzijden beslaat. Voor sommige platen hadden
wij enkele iconographische gegevens gewenscht, waar de schrijver
zich tevreden stelt met algemeene benamingen, zoo b.v. : tafereelen
uit het leven van Sint Ignatius.
De bibliographie bestaat uit slechts een twaalftal werken ; hier op
volgt de lijst van de platen.
De platen vormen een uiterst rijke en keurige verzameling, die
nochtans met heel wat belangrijke werken zou kunnen aangevuld
worden, zoo vinden wij geen enkele plaat van het gestoelte van de
Sint Jacobskerk of van de oude Sint Bernardusabdij ; slechts drie
predikstoelen vonden een plaatsje tusschen de afbeeldingen. Wij
onderlijnen nochtans de talrijke, goedgeslaagde detail-weergaven,
die een diepere studie en vergelijkingen zullen mogelijk maken.
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Het belang van dit werk ligt dus hoofdzakelijk in de synthesis van
de ontwikkeling van de bouwkunst en de kleinarchitectuur te Antwerpen en in het rijke materiaal aan platen dat het ons biedt. Wij
hopen dat deze uitgave het vertrekpunt zal worden voor menige
monografie en wenschen het werk dan ook het succes, dat het ruimschoots verdient, en niet het minst door de uiterste zorg, die de uitgevers eraan hebben besteed.

Cornelius de Vos
door Ad. JANSEN.
De wensch : « een monographie van Cornelis de Vos te zien verschijnen » is dan toch eindelijk verwezenlijkt. De heer Muls heeft
moeizaam de schaarsche, hier en daar verspreide gegevens over den
kunstenaar verzameld, en biedt ons thans, in een keurig uitgegeven
boek, de vrucht van zijn lastige taak.
Een definitieve studie is het niet, verklaart de schrijver, enkel
een poging om een grondige en volledige studie te vergemakkelijken.
Niettegenstaande deze verklaring is hij er toegekomen ons een klare
uiteenzetting te geven van het leven en het werk van den schilder.
Of nu al de werken die voorkomen op de « proeve van Catalogus »
bij een grondiger onderzoek zullen behouden blijven, durven wij betwijfelen, doch moeten wij den sympathieken Antwerpschen conser
vator dankbaar zijn, dit even lastige als weinig aantrekkelijke werk
te hebben aangedurfd en het tot een goed einde te hebben gebracht.
Cornelis de Vos werd in 1585 te Hulst geboren ; hij was de zoon
van Jan de Vos, een Antwerpsche schilder, die in het huwelijk trad
met Isabella van den Broeck, dochter van den schilder Crispiaan
van den Broeck, uit Mechelen afkomstig.
Na den terugkeer van zijn ouders uit Hulst --- waar zij gevlucht
waren tijdens de godsdienstvervolging — ging Cornelis in de leer
bij een vrij-wel onbekend gebleven schilder David Remeeus. In 1590
vraagt hij aan het stadsbestuur van Antwerpen een pas voor een
kunstreis in het buitenland. Hetzelfde jaar als Rubens uit Italië weergekeerd, moet deze hem gewaardeerd hebben, vermits hij hem herhaaldelijk cliënten voor portretten zond.
Het oudste bekende werk is het portret van een edelman, dat gedateerd is van 1605, volgt een Mansportret uit 1608 en de Neder
daling van den H. Geest (1613) .
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In 1614 en 1616 wordt hij consultor van de Sodaliteit der bejaarde
jonggezellen. In 1616 eveneens koopt hij zijn burgerrechten en wordt
poorter van Antwerpen. Het volgende jaar treedt hij in het huwelijk
met Suzanna Cock. Rond dien tijd kreeg hij opdracht om een der
taf ereeten uit de XV mysteries van den Rozenkrans voor de Sint
Paulus' kerk te schilderen, namelijk de Aanbidding der Herders.
In 1618 werd hij deken der Sint Lucas-gilde en in 1620 opperdeken.
Tot dit tijdperk behoort zijn eigen Familieportret uit Brussel en dat
van Grapheus : werken die hoogtepunten in zijn kunstenaars ontwikkeling beteekenen ; uit 1620 ook : het portret van een infante.
Voortaan worden zijn werken --- vooral portretten -- talrijker,
in 1635 — ter gelegenheid van de blijde inkomst van den PrinsKardinaal -- wordt hem, samen met Jacob Jordaens, onder de hoogere leiding van Rubens, het schilderwerk van den Philippus-boog
in de Huidevetterstraat toevertrouwd ; het volgende jaar koos Rubens
hem als medewerker bij het uitvoeren van de werken op het jachtslot
Torre de la Parada, nabij Madrid.
Al waagde hij zich ook aan het allegorisch, het mythologisch, het
godsdienstig onderwerp en het genrestuk, op dit gebied bleef hij
slechts een epigoon en navolger van Rubens. Het is als portretschilder dat hij een figuur van beteekenis werd in de Vlaamsche
school van de zeventiende eeuw. Zijn portretten worden ingedeeld
als volgt : het groepportret, de echtparen, het enkel portret en de
kinder-portretten. De groote verscheidenheid, de eindelooze afwisseling in de samenstelling, de houding, gebaren, gelaatsuitdrukkingen,
ook de soberheid en de fijne smaak van zijn koloriet, verheffen
Cornelis de Vos tot een eersterangs portretschilder. Zijn gladde en
fijne schildering, zijn liefde voor het afgewerkte detail, de ietwat
stijve en archaïseerende voorstelling hebben het doen doorgaan als
stond hij onder den invloed van Van Dyck. Doch men vergeet allicht
dat de Vos veertien jaar ouder was dan Van Dyck en dat hij reeds
naam verworven had als portretschilder, toen Van Dyck zijn sporen
nog moest verdienen. En zoo komt de heer Muls tot het besluit dat
of wel het vaak dubieuse werk van Van Dyck aan de Vos behoort
ofwel dat Van Dyck zijn invloed heeft ondergaan. Verscheiden
werken toegeschreven aan zijn beroemden tijdgenoot en zelfs portretten toegekend aan Rubens zouden, volgens de Heer Muls, aan Cornelis de Vos moeten terug geschonken worden.
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In een laatste hoofdstuk beproeft de schrijver de « beteekenis van
Cornelis de Vos in de geschiedenis van het portret te bepalen.
Geboren Hulstenaar staat hij wellicht dichter bij de Hollandsche
meesters dan bij zijn eigen stadsgenooten. Het feit dat hij aan Van
Dyck en — buiten zijn historische stukken — ook niets aan Rubens
verschuldigd is, is wellicht te verklaren : immers deze twee groote
tijdgenooten waren veeleer de portretschilders van den adel, terwijl
de cliënteel van de Vos meestal bestond uit de burgerij : hij schilderde
den mensch in zijn huiskring.
Technisch heeft hij ook niets van zijn tijdgenooten : hij schildert
in de gladde traditioneele manier ; schenkt zijn volle aandacht aan
de stoffelijkheid der dingen en aan de werkelijkheid der aangezichten
en handen. De zorgzaam afgewerkte arbeid, geeft de werkelijkheid
natuurgetrouw weer. En zoo is hij de voortzetter van de voorRubeniaansche traditie.
Door zijn groepportretten, die hun artistieke eenheid verkrijgen
niet alleen door gebaar- en oogenspel, maar ook bij middel der
ruimtebeelding door licht en kleur, sluit hij zich aan bij Frans Hals
en Velasquez. De plastische vorm der gestalten wordt bij hem echter
nooit volledig overwonnen door de hen omgevende atmosfeer. De
schilder mist het spontane, het rumoerige van Frans Hals en bezit
ook niet het fijne, het subtiele en het hartstochtelijke van Velasquez.
Cornelis de Vos is nochtans een persoonlijkheid, hij heeft -- en dit
ondanks den machtigen invloed van Rubens -- zijn eigen weg bewandeld ; hij beteekent de definitieve verburgerlijking van de kunst.
Wij wenschen dit boek het succes dat het ruimschoots verdient. (1)

(1) N. V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 18 fr.
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1VIAAi'SCHAPPELIJK VRAAGSTUK
Krisis en Vermaak
door Dr K. du BOIS de VROYLANDE, S. J.
Hoeveel geeft men, in dezen nijpenden krisistijd, voor verzet en
vermaak uit ; welke was de terugslag der krisis op die uitgaven ?
Eene studie van Prof. Baudhuin, aan de hand van de belastingen
op de inkomgelden, laat toe ons eenigermate hiervan rekenschap
te geven (1) .
Voor vertooningen, enz., werd door de bezoekers uitgegeven (in
millioenen Franken)
Cinemas
Dancings
Paarden-, hondenrennen
Foorvertooningen
Muziek in cafés
Sport, enz.
Samen

1928
227
78
15
14
47
11

1929
251
84
14
15
67
20

1930
316
96
19
39
95
34

1931
363
95
14
21
94
26

1932
327
84
13
19
105
27

1933
298
75
10
16
91
62

399

452

599

614

573

552

De tooneelvertooningen en de music-halls treffen wij hier niet aan
om reden van wijzigingen in het heffen der taksen. Die op tooneelvertooningen werden in 1930 geheel afgeschaft. Theaters en musichals samen ontvingen in 1929 : 78 millioen inkomgeld ; uit zeer dui
delijke teekens mag men besluiten dat beide sedertdien veel minder
bezocht werden.
Rekening houdende met de concerten en vertooningen van taks
ontheven en met het vermoedelijk ontwijken van den belastingslast,
besluit de schrijver tot een totale uitgaaf van ongeveer 700 millioen fr. in 1933.
Een vergelijking tusschen 1928 en 1929 — 1930, het jaar der wereldtentoonsteling, moet buiten beschouwing blijven — en de crisisjaren is interessant en de uitslagen er van verrassen wellicht menigeen. Die uitgaven — « luxe »-uitgaven naar de wat sterke uitdrukking van Mr. Baudhuin -- daalden veel minder dan wij het
meenden. Zijn dan tenminste die vertooningen het voorrecht
geworden van de «rijker en»?
Ook dat vermoeden wordt grootendeels door de taal der cijfers
tegengesproken.
(1) Les dépenses de luxe et la crise, in «Bulletin &Information et de Documentation » der Nationale Bank, 10 Februari 1935.
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Ziehier enkele bijzonderheden over het bezoek der cinemas. Ze
werden in de jaren 1931-1933 niet minder druk bezocht dan voor
de krisis, maar er greep een verschuiving plaats.
Voor 1933 noteert men :
goedkoope plaatsen, tot 5 fr.
plaatsen boven 5 tot 8 fr.
plaatsen boven 8 tot 12 fr.
plaatsen boven 12 fr

157.610.000 fr.
80.564.000 fr.
48.233.000 fr.
2.386.000 fr.

In 1931 stelde men integendeel vast :
plaatsen tot 5 fr.
plaatsen boven 12 fr.

162.000.000 fr,
12.000.000 fr.

Wat hieruit besluiten?
Wij meenen uit de aangehaalde statistische gegeven deze besluiten te mogen trekken.
De daling op de duurder plaatsen vastgesteld bevestigt ons dat
vele betrekkelijk welhebbenden door de krisis diep getroffen werden,
de vertooningen schaarscher bijwonen of vrede nemen met minder
goede, minder uitgelezen plaatsen. Wie vroeger zich onderschei'1de
van de massa en meer bijzonder van de werklieden en vermeed zich
er mee te mengen, vermag dit tegenwoordig niet langer.
En de w er k l o o z en? Ondanks hun groot aantal en de ellende,
door de werkloosheid teweeggebracht, was, zegt ons Mr. Baudhvin,
de daling niet aanzienlijker omdat er gelukkig nog betrekkelijk vele
arbeiders zijn die regelmatig werken, wier bezoldiging minder daalde
dan de prijzen (1).
Voorzeker. Laat ons evenwel niet overdrijven ; noch idealiseeren,
noch te streng beschuldigen.
Na 'n vollen dag van saaie en ontmoedigende nietsdoenerij lokt
cinema, dancing, enz. terwijl de wilskracht verlamd is. Vooral de
jongeren, die misschien nooit ernstig leerden werken, beseffen niet
welke offers hun noodtoestand en dien hunner naastbestaanden
eischt. Anderen nog beseffen het wel maar missen de noodige wilskracht om zich de afleiding te weigeren welke voor een paar uren
het schokkend toekomstbeeld van diepe ellende zal vervagen dat
(1) Hij voegt er deze opmerking bij : « Een dergelijke uitbreiding van het confort wordt ook in de meubileering en de voorwerpen van dagelijksch gebruik in
het gezin vastgesteld. Massaal seriewerk liet toe zekere prijzen aanzienlijk te verminderen en daardoor onverwachte afzetgebieden open te stellen. Voorloopig zijn
ongetwijfeld daar toekomstmogelijkheden voor de voortbrengers weggelegd ».
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hun gemoed foltert. Wordt dan niet door vele behoeftigen beurtelings naar cinema of danszaal gegaan en dan weer honger, zware
ontberingen geleden omdat het luttele steungeld dat ze ontvingen
heel spoedig roekeloos uitgegeven geraakte ? Wij staan hier voor
een van de noodlottige gevolgen der langdurige werkloosheid.
Reeds indien de cinemas én godsdienstig én zedelijk én kultureel
voldeden moesten wij die mistoestanden betreuren.
Maar we weten hoezeer de meeste vertooningen, waartoe schreeuwerige en prikkelende reklame lokt, ons volk ontaarden en naar
zedelijk verderf jagen. Ontmoedigden, willoozen, verbitterden bezoeken ze nu, in zeer groot aantal ; tegenwerking, onvermoeide aktie
tegen den slechten film, is derhalve geboden, met deze krisis meer
dan ooit. Die aktie werd moedig ingezet, helaas door nog enkel zoo
weinigen !
Het alkoholverbruik.
Mr. Baudhuin onderzoekt ook hoe de krisis op het alkoholverbruik
inwerkte. Hier komt hij tot verheugende uitslagen, welke hij vooral
aan de stijgende taksen op alkohol toeschrijft. Men stelt vast :
Verbruik van alkohol in België (liters aan 500)
Jaar
Belasting per liter aan 100°
Liters
Liters per inwoner
35 fr.
1928
20.439.000
2,55
35 fr.
1929
24.878.000
3,08
35 fr.
1931
22.234.000
2,72
47 fr. sedert 18 Maart
1932
18.427.000
2,24
57 fr, sedert 4 April
1933
9.744.000
1,18
Merken wij hierbij op dat bij de vermelde belasting de verbruiksbelasting (30 fr.
sedert April 1931) moet gevoegd worden.
De reeds bekende uitslagen over 1934 wijzen op een verbruik dat nagenoeg
hetzelfde is als dat in 1933. In 1934 werd de belasting niet verhoogd.

Het spreekt vanzelf dat de belastingsdienst niet de gansche produktie kon bereiken en dat verhoogde rechten het geheim stoken en
het smokkelen doen toenemen.
Aanzienlijke vooruitgang schijnt toch ontegensprekelijk vast te
staan.
Al moge de invloed der fiscaliteit niet zoo overwegend zijn als
Mr. Baudhuin het meent, een verhooging ervan op dit gebied is
zeker niet verwerpelijk.
Ook op de vermakelijkheden kon wellicht meer geheven worden. Wat vermindering van den toeloop in die richting ware wel
niet een onherstelbare ramp !
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FINANCIEWEZEN
Hoever staan we met de conversie
van de Belgische Staatsschuld ?
door J. NOLF,
Lid van de Fondsenbeurs, Antwerpen
De gewone begrooting van het dienstjaar 1935 geeft een totaal
bedrag aan van Fr. 9.902.000.000 voor de uitgaven, waaronder Fr.
4.081.000 voor de betaling van de rente en de aflossing van de
uitstaande schuld, die op 30 September 1934 Fr. 56.715.000 bedroeg.
Ze was verdeeld als volgt :
1) Binnenlandsche Schuld
a) gevestigde
b) kortloopende
2) Buitenlandsche Schuld
a) gevestigde
b) kortloopende

(in millioen francs)
28.474
1.630
30.104
26.611
26.611
Totaal :

56.715

De lasten van de Staatsschuld bedroegen dus ongeveer 41 % van
de totale begrooting. Dat deze lasten moeten verlicht worden is vanzelfsprekend. De Staat kan onmogelijk blijven doorgaan met bezuinigen als hij er niet toe komt zijn schuldenlast te verminderen. Het
streven van de laatste regeeringen is er dan ook op gericht, de staatsleeningen te converteeren in obligaties van een lager rentetype en ze
willen daarin het voorbeeld navolgen van de buurstaten die de conversie reeds met succes hebben doorgevoerd.
Eene eerste voorwaarde om de conversie mogelijk te maken is dat
het leenen stopgezet wordt en aldus de schuldenlast niet verhoogt.
Dan zal ook het vertrouwen van het publiek terugkeeren dat in eene
renteverlaging zal toestemmen wanneer het er van verzekerd is zijn
kapitaal te behouden.
Eene tweede voorwaarde is, dat als basis voor de rentepolitiek
van de regeering, naar herstel van de koersen gestreefd wordt. Na
den val van de regeering de Broqueville in November 11. zijn de
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koersen er weer niet op verbeterd. Sedertdien is er herstel ingetreden
dat nu weer onlangs ongedaan is gemaakt door den terugslag van
de Pondendaling die het vertrouwen in de waardevastheid van den.
Belga geschokt heeft.
Alles hangt natuurlijk af van het doorvoeren van het deflatieprogramma van de regeering Theunis dat als een van de voornaamste punten, de daling van den rentevoet inhoud, welke op haar beurt
weder de onmisbare verlaging van de binnenlandsche prijzen met zich
moet medebrengen.
Wat nu de converteering zelf betreft is het van belang te doen
opmerken dat deze niet zonder meer is te verwezenlijken, daar de
leeningsvoorwaarden van sommige leeningen eene vervroegde terugbetaling niet toestaan. De operatie zal dus voor de regeering
slechts interessant zijn indien ze er toe komt de rente van de nog
uitstaande leeningen te converteeren tot 4 of hoogstens 4/2 %. Vergeleken met Engeland en Italië waar de rentevoet tot 3%2 en Nederland en Frankrijk waar de rentevoet tot 4 % is gebracht ,lijkt
ons eene converteering in België op bovenstaande basis heel normaal.
Nu is de vraag deze : brengt converteering de gewenschte verlichting van den schuldenlast mede ? Velen schijnen zich hierover
buitengewone verwachtingen te maken. Echter zal uit hetgeen volgt
voldoende blijken dat van de conversie geen merkelijke vermindering
van den schuldenlast te verwachten valt, tenminste als de Regeering
de leeningsvoorwaarden naleeft die eene vervroegde aflossing
van vele leeningen niet toestaan.
Ter toelichting laten we eenige cijfers volgen die we uit het
verslag van den Heer Volksvertegenwoordiger De Winde genomen
hebben. We laten met opzet de lager dan 4 % rentende leeningen
weg omdat deze niet voor converteering in aanmerking komen.
Leeningeia
5 % Nationale Herstelling
5 % Schuld 1925
Lotenleening 1923 5 %
Lotenleening 1923 5 %
6 % Geconsolideerde
6 % Lloyd Royal Belge
6 % A. N. I. C.

Uitstaan bedrag
1.570.257.500
1.954.170.000
995.520.000
995.050.000
2.046.571.700
67.592.000
1.375.440.000

Bedrag der Rente
79.563.225
100.200.000
49.776.000
49.752.500
123.433.302
4.055.520
81.633.000
488.413.547

Afgezien van de jaarlijksche aflossing, levert dus eene tot 4 re
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gereduceerde rente, eene besparing op van 125.565.599 fr., hetgeen
ongeveer 1 1/4 % van de totale begrooting vertegenwoordigd.
De regeering moet dus, wil ze eene algeheele conversie en de
daaruitvloeiende besparing doen, uitzien naar andere middelen. Voorbeelden zijn er in het buitenland te vinden, onder meer in Italië waar
de 5 % rente, die eerst mocht afgelost worden in 1937 reeds in 1934
opgezegd werd.
Voor het oogenblik is de toestand aldus, dat er onder normale
voorwaarden niet aan te denken valt eene 4 % Conversieleening uit
te geven, omdat de kapitalisatie van de Belgische Staatsschulden
tegen de huidige genoteerde koersen, ver boven dezen mogelijken
conversievoet ligt. Het publiek zou niet gewillig eene 6 % rendeer
rende obligatie willen ruilen tegen eene 4 % obligatie die dezelfde
kenmerken draagt. Hoofdzaak is dus het publiek tevreden te stellen
met betere voorwaarden die dan buitendien zullen toelaten de op
heden niet-opzegbare schuld gelijktijdig met de reeds opzegbare te
converteeren.
Volgens de « Agence Economique et Financière » van 22 Februari
1.1. zou de regeering zich moeten orienteeren naar een voorstel dat
aan de nieuwe effecten merkelijke voordeelen biedt, zoodat de actueele houders van Belgische Staatsfondsen uit vrijen wil tot de ruiling van hunne oude stukken tegen nieuwe zouden overgaan.
Zoo zouden onder meer aan de nieuwe obligaties de volgende
voordeelen kunnen verleend worden : vrijstelling van belasting en
van successierechten, mogelijkheid van disconteering bij de Nationale
Bank, verhooging van de rente in de toekomst bij eventueele verbetering van de staatsfinanciën, vergoeding van het renteverschil
tegen aflevering van een soulte, enz.
De niet-geconverteerde obligaties zouden daarentegen van de bovenvermelde voordeelen niet genieten en bovendien het karakter van
effecten aan toonder verliezen en slechts onder den vorm van nominatieve stukken in circulatie blijven.
Inmiddels heeft de nieuwe daling van het Pond Sterling de koersen van de Staatsschuld weer nadeelig beïnvloed. Daarbij komt nog
dat de buitengewone begrooting voor 1935 met een tekort van
circa Frs. 1.800.000.000 sluit. Waar moet de regeering het geld halen ? Zal ze er weer niet moeten toe overgaan eene nieuwe leening uit
te schrijven en tegen welke voorwaarden ? Op 15 Maart 1.1. heeft
Prof. Baudhuin te Luik eene lezing gehouden waarbij hij onderzocht
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of de Regeering niet op een verkeerd spoor geraakt was en als
eerste oplossing eene devalvatie van 25 tot 30 % mogelijk achtte.
Buitendien werd er in de laatste dagen in de Kamers het monetair
probleem openlijk besproken en zelfs door een lid voorgesteld al de
uitstaande leeningen te converteeren in eene 4 % leening met goud-S
clausule, waarop Minister Gutt heeft geantwoord dat de Belga nog
altijd op de goudpariteit stond en er dus geene goudclausule aan de
nieuwe stukken hoefde vast te zitten. Het vertrouwen dat in de laatste dagen reeds geschokt was is inmiddels in eene paniekstemming
veranderd en de Belgische Staatsleeningen zijn van 5 tot 10 % gedaald, zoodat er voorloopig nog niet geconverteerd zal worden.
18 Maart 1935.
Toen we dit artikel schreven was de Regeering Theunis nog niet
gevallen. Op Dinsdag 19 Maart was dit echter een voldongen feit
en als laatste daad van deze regeering werd er eene Controle op den
Deviezenhandel ingesteld. Inmiddels werden er onderhandelingen
gevoerd tot het vormen van eene nieuwe regeering onder het voorzitterschap van den Heer Van Zeeland, vice-gouverneur van de Nationale Bank. De meening die algemeen ingang vond, en die eene verlaging van het goudgehalte van de Belga, dus eene waardevermindering
van de munt veronderstelde, heeft de paniekstemming op de beurs
nog vergroot. Iedereen heeft zich goudwaarden of industrieele papieren willen aanschaffen tegen een verkoop van Belgische Staatsfondsen. De onderstaande tabel geeft een kort overzicht over de
geleden verliezen :
België 3 % M/N
5 % Herstelling
5 % Premieleening
Congo 6 % 1926
Oorlogsschade 5 % 1923
Loten 5 % 1932
Loten 5 % 1933

Genoteerde koersen op 6' Maart en op 17 Maart
74 %
66 %
94,75 %
86%
100 %
87 %
98 %
87 %
510,25 Frs.
466,25 Frs.
529,— Frs.
484,— Frs.
1040,— Frs.
980,— Frs.

Inmiddels is het Cabinet Van Zeeland werkelijkheid geworden en
dus de devaluatie van de munt doorgevoerd. Echter zal deze regeering eene nieuwe rentepolitiek volgen en mogen we ons waarschijnlijk aan eene heropleving van de Staatsfondsenmarkt verwachten,
temeer daar er van Regeeringszijde krachtdadig zal ingegrepen worden. De conversie zal dan ook in afzienbaren tijd volgen met, zooals
de Eerste Minister verklaarde, inachtneming van de belangen van de
effectenhouders.
30 Maart 1935.
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MENGELINGEN

Lieven Gevaert
door W. MATTHIJS. Lic. Hand.

Op 2 Februari 1.1. verloor Vlaanderen een zijner grootste mannen.
Nevens de Vlaamsche grootheid uit geromantiseerde, lang vervlogen tijden staat Lieven Gevaert vóór ons als de incorporatie onzer
hedendaagsche volkskracht.
Hij werd geboren te Antwerpen op 28 Mei 1868. Na zijn studiën
aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, vestigde hij zich als zelfstandig vakfotograaf. Weldra echter zou de fabricatie van fotogra
phische producten hem volledig in beslag nemen. Zijn onderneming
kent succes. Geen bijzondere studies heeft hij gedaan, een ingenieursdiploma bezit hij niet, maar toch zal hij zelf en hij alleen de leiding
van de onderneming zoowel op financieel, op handels- als op technisch gebied in handen houden.
Uit het profijtig atelier van de Anselmostraat te Antwerpen ontr
staat op 23 Juni 1894 de Firma Gevaert en C°. Door haar gestadige
groei is de firma verplicht in 1905 de gronden te Oude-God te betrekken waar de fabrieken nu nog gevestigd zijn. Het aanvankelijk
kapitaal van 20.000 Fr. werd in 1914 tot 1.000.000 opgevoerd, om
in 1920 op 15 millioen gebracht te worden. De twee laatste verhoor
gingen van 1926 en 1929 deden het kapitaal resp. tot 36 en 100 millioen stijgen. Daardoor werd de onderneming — sedert 1920 de
N. V. Gevaert Photo-Producten — een der grootste van het land.
De fabrieken van Oude-God beslaan 8 bebouwde Ha., de celluloidfabriek te Heultje, bij Westerloo, 10 Ha.. Door deze fabriek voorziet
niet alleen België in eigen behoefte aan celluloid, maar werkt ook voor
het buitenland. De firma heeft vertegenwoordigers in alle landen en
binnen afzienbaren tijd gaat wellicht de droom van haar stichter in
vervulling, wanneer de firma in de bijzonderste harer vreemde afzetgebieden eigen fabrieken zal hebben opgericht.
De N. V. Gevaert Photo-Producten gebruikt een personeel dat
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circa 2.700 werkkrachten bedraagt. Tegenover zijn steeds aangroeiend personeel gaf de Heer Gevaert herhaalde en telkens grootere blijken van zijn sociaal voelen. Hij was een der eerste nijveraars
die met de betrokkene syndicaten collectieve contracten afsloot, zoo
voor arbeiders als bedienden. Ieder jaar vergrootten de voordeelen
aan de werkkrachten toegekend. Buiten een betaald verlof, betaalt
de firma ook de bedrijfsbelasting van het personeel. Na de ziekenkas werd een weduwen- en wezenfonds, een geneeskundige dienst,
een boekerij, een mutualiteit opgericht. Vóór er ooit spraak was van
het invoeren van den verplichten kindertoeslag, geregeld door de
wet van 4 Aug. 1930, betaalde Heer Gevaert jaarlijks aan kindertoeslag voor zijn personeel circa 550.000 Fr.. Een herstellingsoord
werd ten dienste gesteld van het personeel. Aan het personeel wordt
een aandeel in de winst uitgekeerd, dat in 1929 circa 9 %% bedroeg
van het loon. In verstandhouding met de belanghebbende leiders der
Christene vakbeweging, werden loonbarema's opgesteld, rekening
houdend met den ouderdom, het uit te voeren werk en den index.
Al deze verschillende initiatieven zijn te danken aan den Heer Gevaert persoonlijk.

Hij was een sociaal man. Hij was ook een Vlaming. Met zijn
naam heeft hij in de gansche wereld ook zijn land doen kennen en
doen waardeeren. In eigen land was hij de economische leider. Reeds
vóór de oorlog was hij lid • van het dagelijksch bestuur van het
Vlaamsch Handelsverbond. Zijn grootste daad echter op Vlaamsch
economisch gebied stelde hij op 11 April 1926 met de stichting van
het Vlaamsch Economisch Verbond, waarvan hij de eerste voorzitter
werd, en waarin hij allen, die in den Vlaamschen handel, nijverheid
of financie naam hadden, groepeerde. Het V. E. V. speelde een actieve rol in de economische gebeurtenissen gedurende de jaren van
zijn bestuur. Grootsche plannen werden er ontworpen en uitgewerkt
onder zijn leiding en met het ééne doel : aan Vlaanderen een economische macht verzekeren. Op zijn activa komen nog de organisatie
door het V. E. V. van een Vlaamsche jaarbeurs (1928) , die de kroon
was op het hoofd der bekomen samenwerking, en de stichting der
Vl. Ingenieursvereeniging die zich met steun van het V. E. V. tot
een zelfstandige organisatie ontwikkelde. De Heer Gevaert gaf ook
den stoot om de, door Advokaat Floris Coutreele ingezette actie tot
vervlaamsching der Handelsrechtbanken, met verdubbelden ijver
door te voeren. Een zijner laatste initiatieven was het stichten eenex
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textielcommissie in den schoot van het V. E. V. en die een plan
zou uitwerken tot redding dezer van oudsher Vlaamsche nijverheid.
Immer verder drong het initiatief van den Heer Gevaert. Hij had
reeds handelaars en producenten vereenigd in het V. E. V. ; nu
dacht hij ook aan degenen die de eersten doen leven, aan de koopers.
Hij wou een grootsch verbond oprichten van Vlaamsche handelaars
en koopers, van al diegenen die er wilden voor streven aan de Nederlandsche taal in het zakenleven haar rechtmatige plaats weder te
veroveren. Dit verbond zou gesteund worden door het V. E. V.
Gezien echter de huidige toestanden, hebben de leiders van het V.
E. V. besloten dat de definitieve oprichting van het verbond voorloopig nog niet doorgaat.
Aan de uitvoering van dit plan zal Lieven Gevaert niet meer kunnen meewerken ; maar die na hem komen, de erfgenamen van zijn
overtuiging, die zullen eens tot verwezenlijking ervan blijk geven
van Vlaamsch solidariteitsgevoel. Hierin heeft Lieven Gevaert het
voorbeeld gegeven. Zijn machtsontplooiing werd niet beperkt door
eigenbelang ; hij stelde ze ten dienste van zijn volk, niet alleen tot den
economischen bloei ervan maar ook tot zijn cultureele ontwikkeling.
Daarom richtte hij Vlaamsche Katholieke scholen op. Gedurende
den politieken strijd om de vervlaamsching van ons onderwijs,
in een op- en neergaan van discussies, in den kamp van voor- en
nadeelen, van durf en gevaren zag Lieven Gevaert wel in dat wetteksten, alhoewel noodig, niet volstaan, dat zij de opwerpingen van
,tegenstanders en van vreesachtigen niet kunnen verpletteren. Hij
wou een voorbeeld stellen dat zou trekken, In 1928 stak hij, samen
met Mej. Belpaire, de reeds bestaande St. Lutgardisschool in een
nieuw kleed van Vlaamsche aristocratie. Twee jaar later stichtte hij
het St, Lievenscollege, modern zoowel in geest als in gebouw. Het
telt nu 600 studenten. In 1931 stichtte hij een nieuwe school te Merksem die het plaatsgebrek in St. Lutgardis zou vergoeden.
Zijn de droomen van Lieven Gevaert niet allen in vervulling
kunnen gaan, de lichtbakens die hij te Antwerpen optrok, toonen den
weg aan voor diegenen die hem volgen willen,

340

PEDAGOGIEK VAN HET GODSDIENSTONDERWIJS

Pedagogiek van het godsdienstonderwijs
Gedurende de week van Paschen tot Beloken Paschen (21-28
April a. s,) wordt in de zalen van het Theologaat der Paters Jezuieten
te Leuven ( Minderbroederstraat, 11) , een
Tentoonstelling voor Godsdienstonderwijs
ingericht. Het doel en het eigen karakter dezer tentoonstelling is
de theoretische en praktische problemen van het godsdienstonderricht in het licht te stellen, en tevens een overzicht te geven der
methodes die tot de oplossing dezer vraagstukken werden beproefd.
Te dien einde werd overvloedig materiaal verzameld, en door de
belangrijke bijdragen uit het buitenland zal het den bezoeker mogelijk
gemaakt worden zich rekenschap te geven van hetgeen op dit gebied
ook buiten onze grenzen wordt verwezenlijkt.
Allen die zich voor het godsdienstonderricht en de godsdienstige
vorming door catechese, middelbaar onderwijs, sociale actie en dergelijke meer, interesseeren, zullen hier in overvloed vinden wat de
moderne wetenschap en de techniek tot hunne beschikking stelt in
zake boeken, platen, wandkaarten, projectie, film, gramophoonplaten,
spel, enz.
De tentoonstelling wordt toegankelijk gesteld elke dag van 10 tot
12 en van 2 tot 5 uur.
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Boekennieuws
GODSDIENST EN ZEDENLEER
Prof. Dr en Mag. G. PHILIPS, De Heilige Kerk. — De wetenschappelijke bibliotheek, Het Kompas, 1935, 276 bl., ing. : 30 fr.,
geb. : 38 fr.
Dit is, naar mijn weten, het eerste Vlaamsche boek dat ex prof esso
de apologetica van de H. Kerk uiteenzet. De twee boekdeelen van
P. Maes 0. P. : De Kerk van Christus (1928) zijn immers « geen
apologetische, wel een theologische verhandeling ». We begroeten
dan ook met geestdrift deze nieuwe aanwinst voor onze Vlaamsche
katholieke cultuur.
De eerste hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan de kenmerken der ware Kerk. De drie volgende handelen over « Het Rijk Gods
in 't Evangelie », « De Kerk der Apostelen », en « Gij zijt Petrus,
dat is de Steenrots ». Verder drie hoofdstukken over hetgeen men
zou kunnen noemen de mystiek der Kerk. Eindelijk bespreekt schrijver het slagwoord « Buiten de Kerk geen zaligheid », « Het levend
Leergezag », en de vraag « Machtskerk of Kerk van den Geest. »
Elk der vijftien hoofdstukken is flink opgesteld : stevige argumentatie, duidelijke uiteenzetting, heldere stijl. Elke intellectueel zal ze
met genoegen en met het grootste nut doorlezen.
Jammer dat de hoofdstukken wat losjes aan elkaar hangen. Er
is ontegensprekelijk een gebrek aan synthese. Hetgeen overigens niet
te verwonderen valt wanneer men de meeste apologetica's van de
Kerk beschouwt. Tusschen het metaphysiek en het historisch element werd tot nog toe geen duidelijk verband gevonden. Dat gemis
aan synthese brengt ook mee dat er in het geheel uiteenzettingen
binnensluipen die met de Kerk slechts een los verband vertoonen :
b. v. de theologie van St. Paulus, en vooral die van Johannes (bl.
140-152) . Anderzijds mocht men in een boek als dit enkele beschouwingen verwachten over de betrekkingen tusschen de Kerk en de
moderne cultuur : wetenschap, kunst, enz...
Dit alles weze gezegd niet om de verdiensten van dit werk te
verminderen, maar om er op te wijzen dat er nog mooie boeken over
het groote geheim der H. Kerk kunnen geschreven worden. Het
nieuwe werk van Dr Philip beteekent in alle geval eene aanzienlijke
aanwinst voor onze wetenschappelijke literatuur.
F. De Raedemaeker, S. J.
Verlag
Fr. X. KOTHER S. J., Vom Geheimnis der Papstkirche.
J. Bercker, Kevelaer, 1934, 264 bl., 4.80 Rm.
Met dit boek staan we volop in de hedendaagsche duitsche polemiek over de Katholieke Kerk. Naast de algemeene apologetica over
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de stichting van de Kerk en van het pausdom door Christus treedt
hier de historische rol der Katholieke Kerk in de beschaving der
germanen op het voorplan. Al wie de polemiek tusschen Rosenberg
en zijn school en de katholieke duitsche schrijvers heeft gevolgd, zal
dit nieuwe werk met de meeste belangstelling lezen. Ook de hoofdstukken over de alleenzaligmakende Kerk (bl. 159) en over de Kerk
in den geestesstrijd (bl. 205) zijn merkwaardig gesteld. Over heel
het werk overigens heerscht er een toon van meeslepende overtuiging die culmineert in « Das Kirchenerlebnis des Rompilgers ». (bl,
234) . De duidelijke indeeling der hoofdstukken en het zakenregister
op het einde vergemakkelijken het gebruik van dit interessante boek.
F. De Raedemaeker, S. J.

C. FRIETHOFF, 0, P., Maria onze Middelares naast Jezus onze
Middelaar ; Reeks « Waarheid en Leven », — P. Brand. Hilversum, 1934, 119 blz., f. 1,15.
De laatste jaren hebben vele godgeleerden hun speciale aandacht
gewijd aan het middelaarschap van Maria ; door sommige wordt de
hoop gekoesterd dat de Kerk weldra die waarheid tot dogma zal uitroepen. Het is dus een gelukkig idee, dat dit belangrijk onderwerp
ook voor leeken in behandeling werd genomen in een brochurenreeks
over Katholieke Levenswijsheid ». Pater Friethoff heeft die taak
op zich genomen en er zich uitnemend van gekweten. In een klare,
algemeen-bevattelijke, prettige taal wijdt hij den lezer in al de geheimen, die met deze kwestie samenhangen, in : Waarom nieuwe
dogmen ? Hoe het aannemen van het ondergeschikt middelaarschap
van Maria niet in strijd is met het door S. Paulus zoo sterk beklemtoonde eenig middelaarschap van Christus ? Hoe dat voorrecht eigenlijk moet worden opgevat ? Uit vrijgevige liefde tot de menschheid
heeft God aan een kind uit Adams zaad de waardigheid willen toekennen medewerkster te zijn met den bemiddelenden Christus : hier
op aarde in zijn voldoen, verdienen, offeren en verlossen ; in den
hemel, in zijn genadeuitdeelen en voorspreker zijn. Dat zijn zoovele
hoofdstukken, waarin telkens wordt aangetoond, hoe dit in de goddelijke Openbaring bevat is. Aan allen die hun godsdienstige kennis
willen verrijken en zoodoende hun godsdienstig leven verdiepen,
warm aanbevolen.
Prof., Dr E. Druwé, S. J.

GESCHIEDENIS
A. C. J. COMMISSARIS, Leerboek der algemeene Geschiedenis. —
L. C. G. Malmberg, 's Hertogenbosch (1932-1934), 3 Bd., 312,
317, 305 blz. Prijs per deel, ing. 35 fr,, geb. 42 fr.
Het encyclopaedisch karakter van de hedendaagsche cultuur roept
een aantal nieuwe behoeften in het leven. Eén slechts ervan is de
nood aan raadplegingswerken over alle takken van het geestesleven.
Onder deze neemt de geschiedenis een voorname plaats in. Het boek
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van Z. E. H. Commisaris, leeraar aan het Seminarie « den Ypelaer »
te Ginneken beantwoordt voor een groot deel aan die behoefte, en
daarom hadden wij het misschien liever « Handboek » betiteld gezien, Een « leerboek » wekt de gedachte aan schoolbanken op, en
het hier besproken werk kan gewis ruimere kringen bereiken, omdat
er tusschen dit en vroegere leerboeken een diep verschil bestaat,
een verschil ten goede. Al blijft nog het grootste gedeelte aan de
staatskundige geschiedenis gewijd, toch keert het, inzoover de prograanma's het veroorloven, den rug toe aan de zgn. « histoire-bataille » en bespreekt alle zijden van het maatschappelijk leven van
den vroegeren tijd. Een mooie poging dus om werkelijke beschavingsgeschiedenis te leeren.
De drie din, zijn respectievelijk gewijd aan de perioden ± 4000
v. C. - ± 1270 ; 1270-1789 ; 1789 tot 1934. Natuurlijk zullen
vooral de twee laatste de lezers van « Streven » interesseeren. Wij
geven hier, bij wijze van proef, de indeeling van het laatste boekdeel : 1. De Fransche revolutie ; 2. Napoleon ; 3. Revolutie en Reactie ; 4. De tijd van Napoleon III ; Liberalisme, Socialisme en Katholicisme( wellicht het best geslaagde) ; 6. Amerika en japan ; 7. De
koloniale expansie ; 8. Parlementarisme en Democratie ; 9. De gewapende vrede (1871-1914) ; 10. De Wereldoorlog ; 11. De naweeën
van den Wereldoorlog ; 12. Op den drempel van een nieuwen tijd
(British Empire, Sowjet-Rusland en de fascistische landen) .
Wij kunnen hier niet in bizonderheden treden. Het volsta te zeggen dat het boek van Z. E. H. C. als een echt « Nachschlagewerk »
kan gebruikt worden, waarin men zijn geheugen kan opfrisschen en
de gewenschte inlichting vinden. Voegen wij erbij dat het werk van
zeer overzichtelijke kaartjes voorzien is (resp. 4221-33) en met
vaak oorspronkelijke illustraties versierd (resp. 97-117-75) .
S. veroorlove ons om te eindigen een paar opmerkingen. Detailkritiek valt op het werk niet te maken ; het wereldgebeuren wordt
er synthetisch getrouw verhaald, Bij een tweede uitgaaf echter —
wij vertrouwen vast dat zij er komt — zagen wij graag een alphabetisch register van de behandelde stof dat de raadpleging nog gemakkelijker zou maken. Dan zou Schr. ook het van Katholiek standpunt
zoo belangwekkend Dollfuss-experiment, dat onbesproken blijft, kunnen behandelen,
J. A. Van Houtte.
Franz FUNCK-BRETANO, La Renaissance. — Les grandes études
historiques, Fayard. Parijs, 444 blz.
Wie een nieuw, oorspronkelijk inzicht in de Renaissance verwacht,
valt bij het lézen van dit boek bedrogen uit. Het zijn losse vlot geschreven schetsen over de bijzonderste persoonlijkheden van dit
heldentijdperk. Weinig of geen persoonlijke oordeelen over mannen als Erasmus, de Medici's, Savonarola, Leo X, Julius II. Daarbij
schijnt de Renaissance zich te beperken tot Italië en Frankrijk. De
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engelsche humanisten worden amper genoemd, de Nederlandsche
over het hoofd gezien, en in Duitschland komt alleen Luther aan
de orde. En nog moet het hoofdstuk over de betrekkingen tussche
en Humanisme als zeer oppervlakkig beschouwd worden. De politiek der groote Pauzen van de Renaissance wordt enkel
door een franschen bril bekeken. Maar het wordt nog veel erger
waar de schrijver beweert dat de vereering van Maria, de Moedermaagd uit Frankrijk komt : « Sublime création de l'esprit, mais c'est
trop peu dire, création de l'áme humaine, et c'est bien notre France
qui l'a réalisée » (bl. 393) . O. L. Vrouw, eene schepping van den
franschen geest ! Het hoofdstuk over het concordaat van Leo X
met Frans I (1515) wordt een hulde aan het verslagen Gallicanisme,
en de hervorming zou enkel te wijten zijn aan eene economische
omwenteling in Europa. De Bibliographie geeft dan ook bijna uitsluitend fransche werken aan, Noch F. Olgiati : L'anima dell' Umanesimo e del Rinascimento, noch G. Voigt : Die Wiederbelebung
des klassischen Alterrums, noch Geiger, noch Burdach, noch Symonds en nog zoovele andere zijn er te vinden.
« La Renaissance » is een onderhoudend boekje, een wetenschappelijk werk is het allerminst.
F. D. R.
LETTERKUNDE
Marie KOENEN. Het nieuwe Begin. — N. V. Paul Brand's Uitgeversbedrijf, Hilversum, 1934, 263 bl. ; ing. 19 fr., geb. 27.50 fr.
De geschiedenis van het Vallaer-geslacht, op Everhof in HoogWaze (Limburg) . Vanaf Loys Vallaer den stichter, die met een
schip daar was gekomen en die trouwde met Regina Wijzeweg ;
doorheen de everzonen en hun nakomelingen ; langs een vlinderjager,
een sterrenkijker, een mislukten toondichter en een student die,
koopman geworden, slechte zaken doet..., tot aan de laatste, twee
kinderen nog, Gina en Wiete. Hoofdzakelijk gaat het om hen : hoe
heel hun bezit bijna verkocht wordt ; hoe een verkeerd huwelijk
maar juist op tijd wordt belet ; hoe ze eindelijk trouwen met elkander...: het nieuwe begin.
Zoo heeft Marie Koenen een door en door modern thema aangedurfd : dat van Knut Hamsun in Hoe het g r o e i d e, en van
Gerard Walschap in Trouwe n. Het geweldig temperament van
Walsclp heeft ze niet, evenmin de epische natuurlijkheid van Hamsun ; ze mist de blakende oorspronkelijkheid die beide schrijvers
eigen is. Maar ze is degelijk. De groei, het verval, het heropleven
der Vallaer's ; hun familietrots en hun verbijsterende fantasie ; al
de typen, de ongelukken en de resultaten... het komt als vanzelf,
zooals de halm groeit uit het zaad. En zeer diep wortelt dit verhaal
in het Limburgsch land en leven ; even diep in de Katholieke overlevering zooals zij, in die streek en in die geslachten, nog bezielend
en vernieuwend kan werken.
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Daarom, als ik Trouwen met Het nieuwe Begin vergelijk, kan ik niet uitmaken welk boek in de toekomst vooraan staat
gesteld. Waarschijnlijk T r o u w e n, met zijn verbluffenden stijl en
zijn grandioze vaart. Maar voor wie nadenkt wegen de rijkere inhoud, alhier, het veel zorgzamer verantwoorde, de heimat-atmosfeer
en het levend Katholicisme daar wellicht tegen op !... Dit staat vast :
Het nieuwe Begin doet even Katholiek aan als modern, even
rustig weldoend als grondig peilend ; en dat is geen geringe verE. Janssen, S. J.
dienste.
Mrs. BELLOC-LOWNDES, Another man's wife. — 16,5 x 11,5 :
334 bl. 1934 ; Rm. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
In dezen spannenden roman gaat de zuster van den bekenden
engelschen publicitist H. Belloc verder met haar studie over de moderne amoreele vrouw die ze ook reeds als onderwerp gekozen had
in 4 Letty Lynton » (1931) . Hier gaat het over 'n vrouw die in
weelde is groot gebracht en gehuwd met een bekenden cricketspeler.
Deze Delia Lynton is het type van de vrouw die in onze hedendaagsche, onderste boven gekeerde wereld, voor niets anders leeft dan
voor zich zelf en er enkel op uit is uit al het haar omringde de grootste som genoegens te halen. Doch de slagen van het noodlot treffen
ook haar : ze verliest haar geld, haar vrienden laten haar in den
steek en heel haar droomwereld stort als een kaartenhuisje in elkaar.
Ze heeft echter voldoende zelfbeheersching over gehouden om niet
van oneerlijke middelen gebruik te maken om er weer boven op te
komen. Bij « Jenny Newstaed » (1932) teekenden we destijds aan
dat we van de schrijfster iets beters verwachtten. Dat betere heeft
ze ons in dezen roman volop gegeven. Het is een mooi boek dat
getuigt van een degelijk kennen en grondig begrijpen van de naoorlogsche toestanden en de les die tusschen de regels te lezen staat
Dr. Raph. Kreemers.
is niet alleen voor Engeland bedoeld.
Margery ALLINGHAM, Death of a Ghost. —16,5 x 11,5 : 312 bl. ;
1934 ; Rm. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
Met Mignon Eberhart, Margery Lawrence en Ellen Wilkinson
maakt deze schrijfster deel uit van de moderne school in de detective-romans die de oudere school, waarin vooral Dor. Sayers, Ag.
Christie, Ten. Jesse en Marg. Peterson naam maakten, niets te benijden heeft. Het is opvallend hoe ook deze tak der letterkunde,
waarbij toch zooveel denkkracht te pas komt, en die dus oogenschijnlijk vooral voor mannen scheen weggelegd, door de moderne schrijfsters in Engeland gretig en met verbazend veel bijval beoefend
wordt. Indien er nog zijn die de schouders ophalen voor dit soort
« literatuur », raden we hun aan eens dit boek te lezen en we zijn
er zeker van dat ze tot andere gevoelens komen zullen. Dit is een
boek voor kenners en fijnproevers. Het gaat er niet over het « Wie ? »
doch over het « Hoe ? » en het verhaal speelt in de Londensche
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kunstwereld. Evenals in haar vorig boek « Police at the funeral »
wordt hier uitstekende karakterstudie geleverd en bewijs gegeven
van een ongewone letterkundige vaardigheid. Het is een mijlpaal
in de ontwikkeling van dit hypermoderne soort letterkunde. Zoowel
om het milieu als om de intrige en de uitwerking is het eenig in zijn
Dr. Raph. Kreemers.
soort en verdient het aanbeveling.
M. J. FARRELL, Devoted Ladies. — 16,5 x 11,5 ; 303 bldz. ; 1934 ;
Rm. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
Onder de jongere katholieke schrijfsters uit het Groene Erin neemt
Miss Farrell een eereplaats in naast Mary Fr. M'Hugh, Pamela
Hinkson, Kath. Coyle en Kate O'Brien. Meer nog dan de andere
zouden we haar een rechtstreeksche afstammelinge kunnen noemen
van « Ross Marti » (Miss Violet Martin, of Ross, Co. Galway :
18654915) en die vooral naam maakte met haar « Experiences of
an Irish R. M. » (Resident Magistrate) . Deze vergelijking duidt niet
op een letterkundige afhankelijkheid doch op een voortzetten van
traditie. Want niemand gaat zoozeer eigen wegen als zij. Ze zegt
wat ze te zeggen heeft, neemt een loopje met de intrige, vertraagt of
versnelt den pas naar het haar goeddunkt en breekt het verhaal af
als ze er lust toe gevoelt. Doch ondanks al deze zgn. « handicaps »,
krijgen we hier Ierland zooals het is, alleen een beetje minder sportief dan de vorige romans « Mad. Puppetstown » (1931) , « Conversation Piece » (1932) e. a. Ze schept in Piggy een onvergetelijk
type van het iersche platteland. Opvallend zijn ook in dezen roman
de schitterende beschrijvingen, de scherpe zin voor dramatische
effecten en de zuivere karakteruitbeelding. Het is een mooie roman
Dr. Raph, Kreemers.
dien we niet genoeg kunnen aanbevelen.
Hilarion THANS, 0. F. M., Margareta. — Mechelen, S. Franciscis-drukkerij. 1935, 119 bl.
De H. Margareta van Cortona, dochter van brave boeren, verloor,
kind nog, haar moeder. Slecht behandeld door haar stiefmoeder,
ijdel en coquet, verleid door een edelman, vluchtte ze van huis weg.
Negen jaar verbleef ze in het paleis van den jonker ; na diens gewelddadigen dood kwam ze tot inkeer : ze ging naar het ouderlijk
huis terug waar haar stiefmoeder haar verstiet ; als boetelinge reisde
ze verder naar Cortona.
Een heerlijk gegeven voor een drama : pater Hilarion Thans heeft
het handig uitgewerkt. Hij liet alleen meisjes en dames optreden ; hij
vermengde het realisme met de allegorie : Genade, Verleiding en
Boete kregen stem en gestalte. Met zijn bekende taalvaardigheid
schreef hij de realistische gesprekken in rijmlooze vijfvoeters, de
allegorische waarschuwingen en verlokkingen in zangerige strophen...
Pater Hilarion Thans leverde, aan den oud-leerlingenbond Stille
Bloei van Turnhout, een der beste drama's voor damestooneel
die we bezitten : kunstig en vroom, tragisch en kiesch, levendig en
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bekoorlijk, gemakkelijk om op te voeren en van meer dan gewoon
kunstgehalte. Katholieke pensionaten en tooneelkringen voor dames
vinden moeilijk een stuk dat zooveel hoedanigheden in zich vereenigt ; wij kunnen het niet te warm aanbevelen.
Staan we dan voor een buitengewoon meesterwerk ? Daarom
nog niet ! Daar gloeit geen intense bezieling onder.
E. Janssen, S. J.
WETENSCHAP
Sir William BRAGG, Het Wonder van het Licht, geautoriseerde
vertaling door Yge Foppema. -- N. V. H. P. Leopold's Uitg. Mij.,
Den Haag, ing. 66.50 fr. ; geb. 82 fr.
Dit boek is geen wetenschappelijk werk bestemd voor de vakgeleerden in de natuurkunde en de natuurlijke wetenschappen. 't Is
veeleer een verhaal van de natuurlijke historie klaar en eenvoudig
uiteengezet voor allen die belang stellen in de jongste bevindingen en
de moderne theorieën der natuurkunde. Dit is ook de bedoeling van
den auteur geweest, bedoeling waarin hij volkomen is geslaagd.
De geleerde schrijver leidt den oningewijden lezer door het wondere rijk der optiek.
Welk is het wezen van het licht ? Dit is de eerste vraag die we in
dit boek beantwoord krijgen.
Al aanstonds hooren we, dat het licht een overbrenger is van energie van de eene plaats naar de andere, dat de overbrenging van
energie bij middel van de Radio een gelijkaardig verschijnsel is als
de lichtwerking ; dat de Röntgenstralen dezelfde wetten volgen als
de lichtstralen.
Zoo komt schrijver er toe te handelen over de golftheorie van
het licht. Hij maakt het den lezer hier waarlijk gemakkelijk. De verschillende eigenschappen der lichtstralen verklaart hij door vergelijking met watergolven in den golfbak. Echt aanschouwelijk beschrijft hij de proefnemingen met dezen golfbak. Voor elke eigenschap der lichtstralen heeft hij een proef ; zoo voor de weerkaatsing
van het licht door een plat vlak ; voor de verstrooiïng en voor de
zijdelingsche verspreiding ; voor de beeldvorming in vlakke, holle en
bolle spiegels, voor de straalbreking en de werking der lenzen.
De werking der lenzen is de sleutel van de werking van ons oog.
De vergelijking met de lenzen maakt het mogelijk de optische inrichting van ons oog nader te leeren kennen en de beeldvorming op
het netvlies te verstaan. Heel duidelijk leeren we ook de oorzaken
der myopie, der presbytie en van het astigmatisme.
Daarna handelt schrijver over de interpretatie-fouten : deze vloeien niet voort uit den aard der lichtstralen, maar wel uit een zekere
vervorming van ons zenuwstel en denkvermogen.
Ook het verschijnsel : nawerking bij het zien, verdient onze aandacht. Dit verschijnsel immers is de basis van den film en den kinema.
Volgen de voornaamste voorbeelden van straalbreking.
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Een volgende zeer belangrijke vraag waarvan we in dit boek de
oplossing vinden luidt : Op welke eigenschap van het verschijnsel
1 licht », ,berust de kleur ?
De verschijnselen en de wetten der straalbreking, vooral het spectrum, leeren dat deze eigenschap de golflengte is. In de oneindige
reeks der golflengten is er slechts een heel beperkt gebied van golven, welke vatbaar zijn voor ons oog. De langste golflengte vatbaar
voor ons oog is die van het rood, de kortste die van het violet.
Zeer interessant is de verklaring die de schrijver geeft op de
vraag : Hoe reageert het menschelijk oog op de kleuren ? Het oog
is als een radioontvangtoestel, dat drie soorten ontvangers bevat ;
twee ervan nemen het best de einden van het zichtbare spectrum op
en de derde het middelste gedeelte ; elk van de drie kan tot een
zekere hoogte een groot deel van het spectrum ontvangen. Onze
kleurensensaties berusten op de verhouding waarin deze drie elementen reageeren op het licht dat ons oog binnendringt. Als een
van de drie min goed werkt of gansch ontbreekt, (b. v. dat op rood
reageert) dan zal het oog min of meer ongevoelig zijn voor bepaalde
golflengten (b, v. die van het rood) van het zichtbaar spectrum, en
bestaat er kleurenblindheid. Die van rood komt het meeste voor.
Paradoxaal klinkt het : kleur ontstaat door vernietiging van kleur.
Toch wordt ook dit klaar aangetoond. Achtereenvolgens behandelt
de auteur de bronnen der kleur : de pigmenten, de buiging der stralen en de interferentie.
De kleuring door de pigmenten vindt hare verklaring in de resonantie. Dit verschijnsel doet zich ook voor in de andere gebieden der
natuurkunde. Het pigment is een verzameling van gelijke molekulen
en atomen, allen bekwaam licht van een bepaalde golflengte uit te
zenden en te absorbeeren. De vergelijking met de radio maakt het
den lezer op deze plaats weer gemakkelijk. De voornaamste molekulen die als pigment onze aandacht vergen zijn die van het chlorophyl. Ook het carotine, en de anthocyaninen verdienen onze aandacht. De toonhoogten van het indigo vinden hunnen oorsprong in
den bouw van de molekuul.
De buiging als bron van kleur krijgt vervolgens hare verklaring.
Weer worden de proeven met den golfbak aangehaald, alsook de
optische proef, welke de vereenbaarheid van dit verschijnsel met de
golftheorie bewijzen.
De interferentie, als kleurvorming, berust op eene bepaalde vertraging bij de weerkaatsing.
Hier wijdt de auteur uit over de interferentie in het algemeen.
Er volgt een hoofdstuk waarin we, in het kader der golftheorie,
uitleg krijgen over de kleuren van den hemel, over de kleur van de
zee, over de kringen om zon en maan.
Eenvoudig en toch wetenschappelijk is de uiteenzetting over de
polarisatie van het licht. Elke student in de wetenschappen vindt dit
een moeilijk kapitel in den leergang der natuurkunde. Hier vindt hij
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een voor allen vatbaren, uitleg van het belangrijke verschijnsel der
polarisatie. De dubbele breking van den lichtstraal door het kalkspaat, de golfoppervlakken van de gewone en de buitengewone
stralen, het merkwaardig verschijnsel van Huygens worden hier
aangehaald en uitgelegd. De proef van Malus vindt zijne verklaring
in de golftheorie van het licht, dank zij de transversale trillingen van
Young en Fresnel.
De lezer krijgt ook de verklaring van die polorisatie als gevolg van
de kristalstructuur en de toepassing op het veldspaat.
Ook het prisma van Nicol en de polorisatie van het hemellicht
worden bestudeerd.
Een nog onbesproken lichtvorm is het licht der sterren. Ook dit
licht is voornaam want aan de hand der golftheorie kunnen we uit de
studie van dit licht de hemellichamen nader leeren kennen. Vooral
de studie van het spectrum is hier van belang. Het spectrum van het
licht eener bepaalde ster is een beeld van de verdeeling, der uit de
ster stralende energie, over de verschillende golflengten.
Ook van de gassen, waardoor het sterrelicht heen moet en hun
absorptie-vermogen voor bepaalde stralen, zal het spectrum ons inlichten.
Zoo toont het zonnespectrum scherp bepaalde lijnen. wijzende op
wel bepaalde frequenties ; deze wijzen er op dat het zonlicht dampen
van bepaalde op de aarde vortkomende, stoffen moet gepasseerd zijn.
Ook over de beweging der sterren zal de studie van het licht ons
inlichten, en dit door het feit dat naar ons toeijlende sterren de uitgezonden golven zullen verkorten door oversturen, en dat van ons
wegvliegende sterren de uitgezonden golven zullen uittrekken.
Hier komt schrijver er toe te handelen over de onzichtbare stralingen A A Z over de golflengten, langer dan die van het rood of
korter dan die van het violet. We vinden hier de verklaring der
fluorescentieverschijnselen, welke opgewekt worden door de ultravioletstralen. Een ander merkwaardig verschijnsel hier uitgelegd is
het ontladen van electrisch geladen lichamen door het ultraviolette
licht. Dit verschijnsel treedt des te sterker op als de golflengte
korter is.
Schrijver stelt de vraag welke hij aanstonds oplost : wat gebeurt
er bij het aanwenden der X-stralen. Eerst leeren we dat de X-stralen
met evenveel recht als het licht als ethergolven mogen beschouwd,
dat ook de Röntgenstralen de wetten der golfbeweging volgen.
Al de tot nu toe besproken verschijnselen, behalve het ontladen
van een electrisch geladen lichaam dor ultra-violette stralen, vinden
hunne verklaring in de golftheorie. Het photo-electrisch effect kan
door de golftheorie op geene bevredigende wijze verklaard ; het
schijnt de golflengte te doen wankelen ; het dwingt den natuurkundige tot het besluit : Röntgenstralen zijn een corpusculaire overbrenging van energie ; licht moet ook een corpusculaire overbrenging van
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energie zijn ; Het bedoelde licht corpusculum is het photon ; licht is
een stroom van Photonen.
Deze schijnbare tegenstrijdigheid, zegt de schrijver bestaat van in
den tijd van Huygens en Newton. De golftheorie werd langen tijd,
als alleen voldoende aangenomen. Ze is echter onvolledig en ook de
corpusculaire theorie bevat waarheid. De begrippen « lichtgolf » en
« lichtdeeltjes », zijn beiden juist, elk op zijne beurt. De schijnbare
verwarring is slechts een gevolg van de onvolmaaktheid onzer theorieën. Een oplossing die beide begrippen overeenbrengt zal gevonden
worden.
De Nederlandsche uitgave van dit werk is keurig. Klare
teekeningen en verzorgde figuren, helpen de verbeelding van den
lezer bij de lectuur van de, in dit werk zooveel voorkomende, beschrijvingen van proefnemingen.
De taal is vloeiend en leest makkelijk.
Ook heeft de bewerker voorbeelden van eigen land genomen om
J. Valk.
een eigen karakter aan dit werk te geven.

STAATKUNDE EN ECONOMIE
Mr. P. A. DIEPENHORST, Leerboek der Economie ; I. Geschiedenis der Economie. -- G. J. A. Ruys, Zutphen, 1934, 560 blz., f. 9.
Eerste deel van een Leerboek waarvan het tweede aan de
theorie gewijd zal zijn.
Hier wordt ons de geschiedenis der economie gegeven, d. w. z. « van den ontwikkelingsgang van het d enk en over
economische onderwerpen, van de wijze waarop in den loop der
jaren de volkshuishoudkundige vraagstukken werden opgevat ».
De schrijver voegt bij de uiteenzettingen der leerstelsels een dikwijls breedvoerige beoordeeling, en wel eens eene strenge veroordeeling er van. Zijne opvatingen zijn gezond en door een diepe
christelijke overtuiging ingegeven.
Maar die beoordeelingen nemen veel plaats in ; met het gevolg dat
de geschiedenis zelf zeer beknopt, enkele onderdeelen er van te
beknopt, behandeld worden.
De «Inleiding» ( Hoofdstuk I) is belangrijk en nieuw, men
kon ze betitelen « Geschiedenis der geschiedenis » aangezien ze ons"
heel interessant voorhoudt hoe die geschiedenis in verschillende landen nagevorscht werd. Ook nieuw, omdat zelden behandeld, is de
uiteenzeting der «Economische gedachten vóór de
mercantilistische periode» (Hoofdstuk II). Hierop volgt
hetgeen wij ook in de overige « Geschiedenissen » aantreffen. Over
het Socialisme met zijne verschillende schakeeringen, waaronder het B o l s c h e w i s m e, krijgen wij een heerlijke synthese
welke bijzonder duidelijk de leidende grondbeginselen aantoont waar
de verschillende gevolgtrekkingen, tot dewelke de socialisten voor
hunne aktie kwamen, als noodzakelijk uit voortvloeien.
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Wij hadden wat meer verlangd over enkele belangrijke scholen
en strekkingen, vooral over de Oostenrijksche School, de Mathematische Richting, het Universalisme van Othmar Spann, het Solidarisme van H. Pesch. Over het C o r p o r a t i s m e, zooals het
zich vooral in de dikatuur-staten ontwikkelde, vernemen wij nagenoeg niets : enkel een paar bladzijden over het N a t i o n a a 1Socialisme.
Met één woord : een zeer m et ho disc h e, overvloedig g e d o c u m en t e er d e uiteenzetting ; maar enkele leemten, een paar
onderdeelen welke slechts onvolledig tot hun recht komen.
Dr K. du Bois, S. J.
Dr Phil. Drs. Jur. Maurits LANGOHR, De Fascistische Staat ;
Wording, Beginselen, Instellingen, Verhouding tot de Katholieke
Kerk. — N. V. Het Kompas, Mechelen, 1934, 148 blz., 7 fr.
De titel licht ons duidelijk over den inhoud in : na eene korte
«voorgeschiedenis», worden ons; in het eerste deel
de beginselen van het Fascisme op wijsgeerig, staatkundig-zedelijk
en economisch gebied uiteengezet ; het t w e e d e d e e l beschrijft
ons eerst de hoofdorganen van de drie machten in den Staat, de Partij en den Grooten Raad, daarna de onafhankelijke publiekrechtelijke
instellingen », waaronder « de syndicale en corporatieve inrichting »
voor ons bijzonder belangrijk is, eindelijk den toestand en de rechten van « het individu in den Staat » ; het der de d e e 1 is gewijd
aan de verhouding tusschen Kerk en Staat, aan het Concordaat ;
in korte kernachtige
beshou
slotcwingen
(13 blz.) wordt
ons kalm en waardig maar ook duidelijk en beslist een oordeel voorgehouden over het beschrevene.
Een zeer leerrijk boek, dat wij, én om den inhoud, én om de
methode in de uiteenzetting, én om de strekking warm aanbevelen ;
evenwel niet aan wie naar ontspanningslectuur uitziet.
Dr K. du Bois, S. J.
VERSCHILLENDE
H. GEURTJENS, M. S. C., Op zoek naar Oermenschen. — J. J.
Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1934, 150 blz., Ingen. fr.
30 ; geb. fr. 38.
Pater H. Geurtjens is ons geen onbekende meer. In 't najaar van
1933 mochten wij hem volgen : « onder de Kaja-Kaja's van Zuid
Nieuw Guinea ». Ook nu weer noodigt hij ons uit den oud-missionaris op een paar verkenningstochten in 't binnenland van 't groote
ei?and te vergezellen. Wie zou er dit aanbod van de hand kunnen
wijzen ? Zijn boeiend-geestige verteltrant wordt nimmer saai ; door
zijn sterk gezond idealisme steekt hij af op sommige maar al te donkere missielektuur ; zijn echt-menschelijk, diep gevoeld sympathiek
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medeleven met die meest-verstoken oermenschen, die sinds eeuwen
daar in hunne oerwouden ver van alle beschaving schuil bleven,
slaat diep in zelfs op moderne overgeprikkelde gevoelsmenschen. Dit
boek is geen romantisch uitvindsel, 't is meer dan geographisch reportage, 't is een bladzijde uit het dagelijksche leven in zijn volle werkelijkheid, maar wonderfijn afgekeken, hoogst nauwkeurig nagevorscht en
kiesch wetenschappelijk weergegeven. Elkeen wil op onze dagen met
Oermenschen en primitieve « natuurvolkeren » in aanraking komen. P.
Schebesta leidde ons rond bij de Semang van Malakka, de Efe-pygmeeën van 't Ituri-woud en de Batschwa-pygmoïden der Equatorstreek.
P. Schumacher bij de Batwa uit Ruanda-Urundi, P. Trilles bij de
Negrillen van Gabon, P. Seiwert bij de Bagielli van Kameroen, P.
Van Overbergh bij de Aeto's der Philippijnen, P. Koppers en Giusinde bij de Vuurlanders, maar Oceanië bood ons nog geen verhaal
over zijn Oermenschen. Daarom juist voert P. Guertjens ons mee op
zijne tochten te land en te water in een hoeksken van het groote eiland.
Doorgaans biedt men ons eerst saaie wetenschap, vooraleer men het
kader schildert, waarin dit alles speelt en leeft. P. Geurtjes daarentegen toovert ons eerst het volle tooneel in al zijn pracht en
rijke weeldrigheid voor oogen ; daar werkt hij nu 't stoffelijke en 't
sociale dagelijksche leven in uit. Nog een toemaatje moet hij ons
schenken : hun verhalen en legenden; hun godsdienstige praktijken,
hun zedelijke voorschriften, hun zielkundig gemoedsleven, kortom
hun geesteswereld. Dit alleen blijft nog uit. Zoo spannend en belangwekkend werkte zijn tooneel op ons in, dat wij reikhalzend toezien
naar 't verder verloop. We hoeven hier immers bij onze verkenningstochten noch de ongemakken der ongebaande wegen, noch het gevaar der onprettige avonturen te vreezen ; behagelijk genesteld in
zachten leunstoel, kalmpjes thuis aan 't warme haardvuur op verren
afstand mogen wij onze verbeelding laten meedwalen doorheen de
weelderige tropische gewesten. Schrijver zelve verraadt ons waarom
dit boek zoo boeiend medesleept : « Men kan iets beleven, vooral
wanneer deze tochten voeren door nog zoo goed als geheel onbekende streken, waar zoo wel menschen als dingen ons vreemd aandoen, waar elke gewaarwording een verrassing is, waar zelfs onze
eigene soortgenooten zich aan ons voordoen als geheel vreemde
wezens, waarin we met moeite de oervormen erkennen onzer eigen
gedaante. Op zulke tochten doet men steeds weer nieuwe indrukken
op ; daarvan neemt men herinneringen mede, die blijven sluimeren
in de ziel » (bl. 8) . Al spelend kunnen studenten er een geheel nieuwe
wereld ontdekken. Leerzaam en boeiend, dit zegt alles.
G. Van Buick, S. J.

22222=02222m22mg2222.2m2m

Onze Lieve -Vrouwcoliege
EXTERNAAT — HALF INTERNAAT

•
Gesticht in 1840 en bestuurd door

DE SOCIETEIT VAN JEZUS
FRANKRIJKLEI, 91

ANTWERPEN

•
Voorbereidende Afdeeling : 4 Studiejaren

Humaniora - Afdeeling : 6 Studiejaren
Vrije leergangen van Engelsch, Duitsch,
Teekenen, Schermen, Muziek

•
2

a

Prijsvermindering voor kinderen van Kroostrijke Gezinnen

1
E
E

^

^nL77^aL^1L^1t^C1 n c L^1^^gC^III^__ - -- Cl

nn

C7

E7

©

Chocolat

L

Q

Antwerpen

n

n10
n

0

II
1:1

DE BIJZONDERE MERKEN

Perrette,
^
.

E)

Boy-Scout
Y

Senior, Extra-Fondant

II

Velouté, Nuctine

n
II

Croma

á

nr7

n

Le

is
n

Croma Perrette, enz.

nB
e^®

zijn overal verkrijgbaar en geven recht op :

N

1
B

Senior

L][

n

^

^

^

n
n

N

ao

^
n
n
El
n

nn
n

®

14

Prachtige Premiën n
,q)

;211112011114 ti'uwF.Jw

Í

TROGIVGli
TWEEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT

INHOUD :
I Mei in Weenen ...

...

L. Arts ...

...

...

...

353

De Ontwikkeling van het Zedelijk Bewustzijn
...
bij het Kind
Geschiedenis van het Racisme ...
Mededinging beperkt ... ... ... ...
Brief aan een kunstenaar ... ...

Zr Dr Maria Gerarda ... 364
Prof. Dr De Schaepdrijver 380
Prof. Mr R. Vandeputte ... 392
...

Em. Janssen

... 399

KRONIEKEN
Letterkunde
In memoriam : Prof. Dr L. Scharpé ...

... Dr J. Van Mierlo

In memoriam : Eduard Brom ... ...

...

Sir Thomas More ... ...

Kerkgeschiedenis ...

...

..
...

Em. Janssen ...

...

... 404
...

...

409

Godsdienst
A. Seeldrayers ... ... ... 411
F. De Raedemaeker ... ... 415
Japansche toestanden

...

...

A. Block

...

Licht in de duiste rn is ...

...

P. Lasalle

...

In het verre Oosten

BOEKENNIEUWS

H. N` 5. JUNI 1935.

...

...

...

424

...

428

... 431

Abonnement
Fr. 20.
Ned er land
f 2.—
Andere landen Belga 8.
Het numm erFr. 4.—

REDACTIE : Prof. Dr E. DE SCHAEPDRIJVER, S. J. -- Prof. Dr K. du BOIS
de VROYLANDE, S. J. Accountant M. DUFRAING. — R. GORIS. — Dr. P.
NELIS. — Prof. Mr J. VAN CUYCK. — Prof. Dr R. VANDEPU'I'l'E. —
Lic. R. VERSCHROEVEN.
SECRETARIS : F. DE RAEDEMAEKER, S. J., Frankrijklei, 91, Antwerpen.
ADMINISTRATIE : ST IGNATIUS-HANDELSHOOGESCHOOL, Prinsstraat, 13,
Antwerpen. — Postcheck : 610.95

VOORNAAMSTE MEDEWERKERS AAN « STREVEN »

1934 - 1935

Prof. Dr. F. BAUR, Univ. Gent. — Kan. Prof. Dr A. BOON, Univ. Leuven. —
Dr L. BROUWERS, S. J., Leopoldsburg. — Ing. C. DE BIEVRE, Bestuurder
Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy, Antwerpen. — A. DEBIL,
S. J., Leuven. — Prof. E. DE BRUYNE, Univ. Gent. — Prof. Dr J. DECKERS, St
Ignatius-Handelshoogeschool. Antwerpen. — Prof. Mr. J. DE CLERCQ, Senator. —
Prof. Lic. K. DE CUYPER, St Ign. Hand. — Dr J. DEFEVER, S. J. — Kan. Eug.
DE HOVRE, Pastoor Sint Michiels, Gent. — Prof. Lic. J. DE KEYSER, St. Ign.
Hand. — Dr R. DELLAERT, Antwerpen. — Mr J. DELWAIDE, Volksvertegenwoordiger, Antwerpen. — Kan. DE MUNCK, Directeur van Nonnenbosch, Gent. —
Prof. Dr. J. DE MUNTER, S. J., Eegenhoven. — Mr A. DE SCHRIJVER, Volksvertegenwoordiger, Gent. — Mr A. DE VREESE, Gent. — Dr J. DONCEEL, S. J.,
Aalst. — Prof Mag. E. DRUWE, S. J.,Leuven. — Prof. Dr L. ELAUT, Univ. Gent.
— Prof. Dr G. EYSKENS, Univ. Leuven. — E. FLEERACKERS, S. J., Antwerpen.
— Prof. Dr FRANSEN, Univ. Gent. — Prof. Lic. H. GESP, St. Ign. Hand. — Prof.
Dr J. GESSLER, Univ. Leuven. — Lic. G. GRYMONPREZ, Directeur Zonnewende, Kortrijk. — Oud -Minister H. HEYMAN, St Niklaas (Waas). — Dr J.
HEYRMAN, Rector Oude Abdij, Drongen. — Prof. Dr J. HOET, Univ. Leuven.
— Prof. E. JANSSEN, S. J., Drongen. — A. JANSEN, Lic. bist. art. — Prof. W.
KOCH, S. J., Chemist St. Ign. Hand. — Dr R. KREEMERS, Heusy- Verviers. —
Prof. Dr E. LOUSSE, Univ. Leuven. — Prof. Dr R. LEFEVER, S. J., St. Ign.
Hand. — Prof. Lic. J. NOLF, St. Ign. Hand. — Prof. Dr L. G. POLSPOEL, Univ.
Leuven. — Prof. Dr A. RAES, S. J., Pauselijk Instituut voor Oostersche studiën,
Rome. — Dr A. RAIGNIER, S. J., Leuven. — Dr Edw. ROMBAUTS, Mechelen.
— Prof. Dr J. SALSMANS, S. J., der Kon. VI. Acad., Leuven. — M. SCHURMANS, S. J., Rector van het Philosophicum, S. J., Eegenhoven. — P. W. SEGERS,
Algemeen Schrijver van het Christe li jk Werkersverbond, Antwerpen. — Kan.
STANDAERT, Deken van het Kapittel der Kathedraal van Gent. — G. VAN
BULCK, S. J., Dr. phil., ethn. et philol. Afric., Leuven — Prof. L R. VAN CAUTEREN, Univ. Leuven. — Prof. Mr VAN DEN HENDE, Arrondissements,- ,mmissaris, St. Ign. Hand. — Prof. Mr F. VAN GOETHEM, Univ. Leuven. — Prof.
Dr J. VAN GORP, St. Ign. Hand. — Doc. Mr VAN HEE, Univ. Leuven. — Kan.
Prof. Mag. A. Van HOVE, Groot Seminarie Mechelen. — Drs J. VAN HOUTTE,
Brugge. — Prof. Dr J. VAN MIERLO, S. J., der Kon. VI. Acad., Antwerpen. —
E. H. J. EECKHOUT, der Kon. Vl. Acad.

1 MEI IN WEENEN

353

1 Mei in Weenen
door L. ARTS, S. J.

Sedert den oorlog gold het « Roode Weenen » voor alle socialisten
van West-Europa als het beloofde land. Sedert twee jaren zien alle
katholieke politici, sociologen en ook zielzorgers naar het « Groene
Weenen » van Dollfuss en Miklas uit als naar een voorpost van het
katholieke front in Europa, ja van gansch de wereld.
Na een paar dagen oponthoud alhier, valt het niet zwaar een artikel
te schrijven : zoo bont en frisch en verscheiden zijn de indrukken
die men hier opdoet, vooral wanneer men uit het bruine Duitschland
komt... Na twee weken aarzelt men iets neer te schrijven : zoo complex wordt het beeld. Wat eerst scherp en klaar scheen, vertoont
allengs allerlei schakeeringen. Na twee maanden onderzoek schijnt
het nog gewaagd een oordeel uit te spreken.

Een jaar « Neue Kurs »
1 Mei 1935 : dit is de eerste verjaardag der nieuwe grondwet. Een
grauwe, kille morgen : het sneeuwt. Te acht uur in Sint Stefan : al de
overheden zijn daar : Bundspresident Miklas, die spreekt als een
« Kirchenvater » -- Kanzler Schuschnig, de academische Fiihrer --Fiirst Stahremberg, de jeugdige, vurige Fiihrer en vize-Kanzler —
en de overige ministers.
Alle officieele plechtigheden in het nieuwe Oostenrijk beginnen
met een godsdienstige oefening. De Fruhlingsparade der Heimwehr
( het leger) werd ingezet met een « Feldmesse » ; en een massavergadering der padvinders, verleden Zondag, in het stadhuis, begon met
een Onze Vader.
Het valt dadelijk op, in de stations, dat de Polizei vandaag gemobiliseerd is. Gisteren avond in Florisdorf, aan den linkeroever van
den Donau, is een bom ontploft. Voor drie jaar was I Mei nog de
roode hoogdag. In 1932 werd den eersten keer de binnenstad met
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mitrailleusen en prikkeldraad versperd. Nu zijn de kaarten gekeerd.
Toch voelt men onder het deken nog sterke spanningen,
Het feit dat politieke stroomingen onderdrukt worden maakt het
zoo lastig den waren toestand te verkennen.
Politieke toestand
Theoretisch is deze zeer eenvoudig. Alle partijen zijn 4: aufgel6st ».
Rooden en bruinen, maar ook blauwen en « zwarten » (zoo noemt
men ietwat minachtend de katholieke christelijke sociale partij van
vroeger : de klerikalen).
Een enkele partij is erkend : de «Vaterldndische Front».
Eigenlijk en juister, is de V. F. geen « partij », maar de draagster
van de nieuwe politische gedachte, een school der «Willensbil
dun g ». Deze V. F. is de gangmaakster der regeering : zij moet de
nieuwe opvatting in geest en gemoed van alle burgers doorzetten.
Een machtig apparaat is in wording : verschillende afdeelingen verdeelen den arbeid. Arbeidgevers, arbeidnemers, vrouwenwereld,
volksontwikkeling, pers, film en radio. Al wie het christelijk, zelfstandig, sociaal Oostenrijk bekent is welkom in de V. F. en draagt
het kenteeken «rot-weiss-rot»,
Organisaties die enkel kultureele of confessioneele belangen behartigen : jeugdgroepen, arbeidersorganisaties, katholieke-actiegroepen,
enz. blijven bestaan ; zij worden echter niet uitgenoodigd zich bij
de V. F. aan te sluiten, en worden ook door haar, voor alles wat
politische « Willensbildung » aangaat, bewerkt.
Bruinen en rooden konden natuurlijk niet bijtreden, tenminste niet
openlijk. Wel trachten Nazis en socialisten heimelijk de V. F. te
noyauteeren. De katholieke organisaties treden gemakkelijker toe.
Toch blijven de christlich-soziale syndicaten, die zich vroeger sterk
politisch in democratischen zin uitgesproken hebben, immer ietwat
verdacht.
De blauwen (vroegere liberalen) zijn tamelijk sterk in de V. F.
vertegenwoordigd : daaruit volgen spanningen en moeilijkheden.
Velen der beambten — ook der hoogere en der hoogste — zijn liber
ralen. Hoe zij oprecht het Christelijke Oostenrijk bekennen is mij
niet recht duidelijk.
De V. F. is de burgerlijke organisatie. Daarnevens staan de
militaire.
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Wehrformationen.
Opvallend in Oostenrijk (nog veel meer in Duitsehland) zijn al de
verschillende uniformen der Wehrformationen. Men krijgt daarbij
den indruk van eene « nation armée ».
Wehrformationen zijn geen leger noch politietroepen. Zij vormen
de gewapende afdeelingen die de nationale politiek steunen. Drie
Formationen staan tegenwoordig — naast leger en politie — in den
dienst der regeering. De Roode Garde (Schudzbund) en de « Sturmabteilungen » der Nazis zijn ontbonden.
Daar is eerst : d e Heimschutz , onder leiding van Furst
Stahremberg ; de meest omvangrijke en de meest officieele. De Heimschutz is niet confessioneel : omvat katholieken, protestanten en liberalen. Deze laatsten schijnen, in de leiding althans, den doorslag
te geven.
De Ostmarkische Sturmschar.en omvatten enkel katholieken. Zij werden in Tyrol door Schuschnig zelf ingesteld voor
meerdere jaren. Toen op 29 Juli 1934 het bericht van Dollfuss' moord
bekend werd, stonden 's avonds in heel Oostenrijk 40.000 Sturmscharlers in 't geweer.
De Fr e i h e i t s b u n d is de Wehrformation van arbeiders en
bedienden. Overwegend katholiek.
Deze afdeelingen bestaan grootendeels uit arbeiders, burgers, studenten, enz. die enkel een paar maal in de maand exerceeren ; doch
bij alarm dadelijk in 't gelid staan.
Een geringer deel, het « Schutzkorps », is bestendig in uniform en
woont in kazernen : die vormen de kaders der organisatie en doen
dienst als c Hilfspolizei ».
Het komt ons natuurlijk abnormaal voor dat burgers aldus de
wapens dragen, en naast leger en politie een eigen leger vormen. De
toestand is eigenlijk noodgedwongen ontstaan uit ket feit dat het
vredesverdrag van Versailles Oostenrijk enkel een leger toeliet dat
ontoereikend bleek om de binnenlandsche orde tegen gewapende
socialistische en nationalistische troepen te handhaven.
Momenteel wordt er hevig gediscussieerd over de vraag of bij algemeene weerplichtvergunning deze Wehrformationen nog zullen
blijven bestaan. Deze vraag deed spanningen ontstaan tusschen
Kanzler Schuschnig en Vice-kanzler Stahremberg : deze laatste
houdt mordicus aan zijn Heimschutz... zoolang de binnenlandsche
veiligheid niet volkomen verzekerd is.
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Deze drie Formationen zweren trouw aan de regeering, Toch blijven ook hier spanningen niet uit tusschen de meer liberaal getinte
Heimschutz en de uitgesproken katholieke Sturmscharen. Bij de
-wervingscampagnes komt het wel eens tot scherpe, ja bloedige konkurrentie.
Zoo vormt deze nationale blok toch geen blok zonder barsten. In
't geheim blijven socialisten en nazis niet in rust. Eiken avond schier
ziet men nog bloedige vergaderingen. De socialistische pers is naar
Briinn in Tsjecho-Slowakije gevlucht, en zendt van daar uit elke
week de « Arbeiter Zeitung » in klein formaat. De nazis, vrij sterk
vertegenwoordigd in alle rangen der beambten en overwegend bij de
studenten, dragen witte kousen, en donker bruine civiel costuums,
Kan men dat ook verbieden ? Zij zijn natuurlijk ijverige klanten der
duitsche radioposten, en trachten de bestaande regeeringsformaties
te noyauteeren.
De regeering , geeft zich heel wat moeite om die afzijdigen over
te halen. De nazis blijken meestal refractair. Socialisten — jongeren
vooral — laten zich, in studiekringen, waar de Bundeskanzler het
niet beneden zijn waardigheid acht met deze jonge marxisten aan
eene tafel te zitten, gemakkelijker overhalen.
De tendenz der tegenstrevers bestaat hierin, de nieuwe regeering
als gewelddadig en vooral als wankel en onzeker voor te stellen. Zal
Schuschnig het . volhouden ? dat is de groote vraag. Toch heeft
de regeering reeds een paar harde stormen zegevierend doorstaan :
de socialistische februarirevolte en den naziputsch in Juli 1934. Maar
iets anders is : blijven rechtstaan -- en iets anders, het volk winnen :
geweld lokt toch immer geweld uit. Dat is de tragiek op dit oogenblik : dat Dollf uss o. i. handelen moest zooals hij het deed ; socialisten en nazis waren zoo ver gegaan in bewapening en geweldenarij
dat enkel eene autoritaire koers hier orde brengen kon, En toch
moet men bekennen en constateeren dat het Oostenrijksche volk —
in Weenen althans --- niet rijp was om zoo een sterke dosis orde te
aanvaarden. Eene bevolking die zich slechts voor 20 % als katholiek
bekent kan geen 100 % katholieke politiek aanvaarden : men moet
die opleggen, of opdringen. En toch was het hoog tijd dat men
redding bracht, De Weensche bevolking komt ons op dit oogenblik voor als eei mensch die zoo pas eene zware seruminjectie onderging, en nu met koorts ligt. Wat het vooral noodig heeft op dit
oogenblik is : rust. En daarom komt het ophitsen en stoken van nazis
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en socialisten in elk geval voor als onverantwoord ; -- ook dan wanneer u overtuigd zoudt zijn dat een verkeerd serum ingespoten is,
moet ge momenteel het uitgeputte organisme weer op zijn krachten
laten komen.
De regeering toont zich hierin wijs : zij toont een sterken afkeer
voor allen « patriotischen kitsch ». Dit steekt zeer sterk en ook zeer
gunstig af bij de hitleriaansche opdringerigheid en schwármerei. De
regeering Schuschnig vermijdt met opzet al te uitdagende vaderlandsche opzweepingen ; de Germanen van Oostenrijk hebben van hunne
Romaansche en Slavische rasgenooten zin voor maat gekregen, terwijl de Duitschers van het « Dritte Reich » ééne deugd tot in het
acuutste beoefenen : de « Riicksichtlosigkeit », al te vaak synoniem
van brutaliteit.
Sociale toestand
Dollfuss heeft plechtig verklaard en dikwijls herhaald : « de grondslag onzer nieuwe opvatting is Quadragesimo Anno ». Dat was gemeend en beslist. Over deze doelstelling zijn wij katholieken het
natuurlijk eens en wij zijn overtuigd dat in deze lijn alleen de redding ligt.
« Mais il y a la manière ». Wat hooger gezegd werd over de
politieke staatshervorming, moet hier herhaald voor het sociaal herstel.
Het Wiener socialisme stond niet enkel in aantal en proportie,
maar ook in scholing, vooraan in de rij. Dit blok toont zich deswege
dubbel refractair voor eene zoo sterk uitgesproken katholieke hervorming.
Het Weener liberalisme was ook klassiek, en menig liberaal die
zich geestdriftig voor een zelfstandig Oostenrijk uitspreekt, wordt
een struikelblok voor eene Quadragesimo Anno-sociale ordening.
Weenen telt daarbij een paar honderd duizend Joden. Die zijn
zeer soepel, bekennen nu groen, zooals zij tevoren rood of bruin
bekenden, maar blijven in den grond grootendeels kapitalistisch
gezind.
Daarbij zijn de sociale nooden, in Weenen ontzettend. Van
1.800.000 inwoners in Weenen zijn, in 1935, 312.698 op den openbaren onderstand aangewezen, en bekomen in doorsnee, per fami li e,
dertig Schilling (ongeveer 200 fr.) in de maand ; 130.000 gezinnen
krijgen slechts twintig Schilling.
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Breitner de beruchte financie-schepene der roode periode, een
4 rücksichtslose » jood heeft voor zijne reuzentouwen
(woonkazernen) met Wohnbausteuer den kleinen middenstand let-

geniale maar

terlijk uitgeput.
Zeer sterk wordt op alle manieren de beroepsstanden-sociale orde
betoont. De uitbouw dezer nieuwe opvatting is theoretisch nog niet
klaar, en stuit op velerlei bewuste of onbewuste weerbarstigheid bij
de toepassing.
De werkloozen hebben natuurlijk op de eerste plaats de aandacht
der regeering getrokken. Einde April werd de groote nieuwe « Arbeitsschlacht » door Kanzler Schuschnig afgekondigd. Millioenen
schillings werden mobiel gemaakt, voor groote ondernemingen, die
een 150.000 arbeiders werk bezorgen moeten.
Voor de re J u g e n d in N o t» bestaat de Vrijwillige Arbeidsdienst : rJugend in Arbeit». In Weenen alleen zijn nagenoeg duizend meisjes in geslotene of opene a Lagers » aan den arbeid.
Elk « Lager » bevat een dertigtal arbeidsters. Drie groepen zijn in
'voorsteden ondergebracht, bij moestuinen, waar groenten gewonnen
worden voor de andere Lagers in de stad. Deze laatste, meestal opene
(dat wil zeggen dat die meisjes over nacht weer naar huis gaan) vormen 4K F ii r s o r g e r i n n e n»: die meisjes gaan in de volkswijken
zieke moeders, of hulpbehoevende familiën helpen in het huishouden.
Elk meisje bekomt, behalve kost (en eventueel inwoon) een paar
franken zakgéld. Daarbij worden zij ook geschoold en verder opgevoed.
Zeer verheugende resultaten zijn hierdoor bereikt ; alleen gebrek
aan geld belet meer kandidaten op te nemen. (1)
Ondanks Breitners grootscheepsche bouwpolitiek is de woningnood in Weenen nog niet overwonnen. Meer dan één Barakken,viertel ) staat daar nog als een beschamende wonde. In Alt Semwering zag ik eene familie met twaalf kinderen in twee enge kamers
bokken.
Sedert Februari 1934 zijn de kazernebouwen van Weenen beroemd
en berucht geworden. Men moet over Breitners bouwpolitiek veel
(1) Men heeft ook in ons land van Arbeidsdienst gesproken. 0. i. is de eenige
moeilijkheid -- voor jonge mannen althans -- het vinden van geschikte arbeidsondernemingen. Voor jonge werklooze meisjes bestaat dit gebrek niet, integendeel.
Met betrekkelijk weinig kosten kan hier voor duizenden onzer jonge meisjes, en
voor honderden arme families veel goeds gedaan worden.
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goeds en veel kwaads zeggen. Feit is dat tientallen duizenden menschen een alleszins menschwaardige woning kregen. In Karl Marx
Hof ( met de beruchte blauwe bogen !) wonen meer dan 4000 menschen. Als woonkazernen zijn deze kolossale bouwkompleksen technisch perfekt : luchtig, gezond, zonnig, architecturaal zeer verzorgd
doelmatigheid en aesthetiek stralen hier niet minder heerlijk dan in
den Hofburg of de Opera. Maar het blijven « Mietkazernen ».
« M i e t » : alles is verhuurd ; geen mogelijkheid dat een woning
eigendom wordt : de stad Wien alleen is eigenaar.
« K a z e r n en » : het lag zoo in de socialistische lijn dat alles
op de gemeenschap bedoeld was : gemeenschapsmenschen werden
gegroepeerd. Het individueel-persoonlijke treedt terug. Waar vroeger
kinderrijke families in krotten hokten, rijzen nu volkspaleizen in de
hoogte ; maar voor veel kinderen is hier geen plaats. Kinderrijke
families werden samengedrukt in barakken.
Dat die « kazernen » eindelijk, niet enkel een sociologische, maar
ook eene strategische beddeling hadden, heeft de Februarirevolutie
en het laatste proces al te pijnlijk aan het licht gebracht. (1)
Interessant is de strekking der huidige regeering en administratie
om de familie te bevorderen. Zoo werd o. a. voor daklooze huisgezinnen die vroeger gescheiden in mannen-, vrouwen- en kinderasylen
onder kwamen, de mogelijkheid geschapen bijeen een onderdak te
vinden.
Hoe dringend deze familie-politiek is, bewijst het ontzettende feit
dat 52 % der huwelijken in Weenen (d. i. meer dan de helft) kinderloos zijn. Hiertoe hebben de roode politiek, de Roode Valken-beweging en de beruchte « Mutterberatungsstellen » niet weinig bijgedragen. Maar hier, zooals overal elders, heeft het liberalisme den weg
voorbereid voor het socialisme. En zooals de zaken nu staan hebben
de burgerij-kwartieren der stad nog meer eene grondige missioneer
ring noodig dan de volkswijken. (2)
(1) Wat onze belgische -- en andere -- so ci alisten daartegen beweerd hebben,
haalden zij uit het te Brunn, door gevluchte leiders uitgegeven hekelbladje « Arbeiter
Zeitung ». Of de K Sicherheitsminister » Fey niet al te geweldig is opgetreden kan
een vraag zijn. Dollfuss' persoonlijke vredesgezindheid is een feit en even onaantastbaar als het kazerne-karakter van Breitners blokwoningen.
(2) In den beruchten Ottakring (een van de 21 wijken van de stad Weenen met
180.000 inwoners) telt het Jugendamt zeven beroeps-fursorgerinnen, die elk circa
450 buitenechtelijke kinderen verplegen. En toch konden de Weener proletariërs zich
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Wat al verwoestingen de Glocknerische opvoeding (Glbckner
was sedert den oorlog de socialistische Stadsschulrat) heeft aangericht, in 100 luchtige en lachende kindertuinen en monumentale volksscholen, ziet men nu niet enkel in de luxueuse volkstuinen met
( Sonn- Luft- und Schwimbader », maar vooral in de overbevolkte
gestichten voor « Schwererziehbaren » en voor geslachtskranken. (In
sommige wijken zouden tot 80 %o aangetast zijn.)
Zulk een toestand wordt ook niet door de regeering in een handomdraai geheeld. Zij die ellendig veel hebben bijgedragen om deze
noodtoestanden te scheppen --- liberalen en socialisten -- zijn allerminst grechtigd hier ongeduldig te worden.
De Kerk
De Kerk wordt hier ook meteen voor een reuzentaak gesteld.
Ook voor haar is de toestand heel nieuw : met groote mogelijkheden en voordeelen, maar ook niet zonder gevaar.
De staat erkent en bevordert de Kerk. Goddelooze, zedelooze pers,
film en radio zijn lam gelegd. Dat beteekent een heele opruiming :
een onafzienbaar wijd veld ligt open... en braak ook.
Het wegvallen der roode tyrannie deed zich onmiddellijk gevoelen
en in enkele dagen na de Februarirevolte en de ontbinding der socialistische partij, traden 50.000 menschen terug in de Kerk. Enkelen —
beambten vooral -- zochten daarbij dekking en tijdelijk voordeel :
Konfessionslosen waren nergens meer gegeerd ; de meesten, de arbeiders, namen hierdoor hunne vrijheid weer.
In de scholen is het kruisbeeld en het gebed wederom in eere, en de
meest fanatieke onderwijzers en kindergártnerinnen werden verwijderd of onschadelijk gemaakt.
r G o t t e s s i e d l u n g en» (noodkapellen) worden ondergebracht in voormalige cafés en danslokalen der woonkazernen, in
afwachting dat nieuwe kerken worden gebouwd, zoodat de monsterparochies van 60.000 zielen zullen kunnen verdeeld worden.
De Barmhartige Broeders (hospitaalbroeders) bekomen toelating
in al de publieke W. C. bij de beruchte Automatiks de noodige gummi's bezorgen.
Maar deze sanitaire installaties (!) treft men slechts aan in de binnenstad, bij de
kwartieren der burgerij. Het huidige stadsbestuur had besloten deze tergende
Automatiks weg te nemen, maar de joodsche concessionnairs procedeerden, en zoo
werd men genoodzaakt het einde van het concessietermijn af te wachten.
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om eenen Zondag te collecteeren in de stations. Bij de t Au f e rs t e h u n g s f e i e r» ( processie op Paaschzaterdag-avond) , zag ik
de gansche brandweer knielen naast twaalf fijn gepoetste autos met
brandende lichten. Vaterlandische Front werkt samen met katholieke
Caritas om duizenden kinderen vacanties op den buiten te bezorgen.
Alles voordeelen... maar gevaar ook.
De staat erkent en huldigt de Kerk : dat alleen reeds kan een gevaar meebrengen : het kan de Kerk wel eens te goed gaan, zoodat
de ijver en de veroveringszin verslappen.
Daarbij mogen wij toch niet vergeten dat de staat die zoo ostensief
de Kerk huldigt, eene regeering is die door meer dan de helft van de
bevolking van Weenen scheef wordt bezien, of zelfs hartgrondig
wordt gehaat.
De Kerk, harerzijds, erkent den staat : zij heeft daartoe ook vele
gronden. Vele kerkelijke personen huldigen hem, ja dweepen met
den nieuwen koers. Ook daarvoor kunnen echte gronden bestaan.
Daartegenover blijft toch het feit dat honderduizenden die den
staat haten daardoor ook van de Kerk worden afgekeerd, en dat
tienduizenden (vooral de nationaalsocialisten) die overigens kerkgezind waren, van de Kerk afkeerig worden.
Een typisch geval illustreert den toestand. Een pastoor eener proletariër parochie (24.000 zielen !) ontvangt den leider van de Oostmarkische Sturmscharen zijner parochie.
« Eerwaarde, ik heb het genoegen U aan te kondigen dat onze
Sturmscharen in groep en in uniform op Sacramentsdag aan de
processie zullen deelnemen. »
« Vriend, ik kan u dat niet verbieden. Z. E. de Aartsbisschop heeft
die algemeene goedkeuring gegeven. Dat kan wellicht goed zijn in
andere parochies. Hier zoudt gij mij meer dienst bewijzen als gij niet
in uniform deelnaamt. Wat denken toch 60 % mijner arbeiders ?
4 Die kerels hebben in Februari op ons geschoten, en nu gaan zij in
de processie... » Wee ons katholieken als deze regeering tot val
komt. En welke regeering is onsterfelijk ? »
Zoo wordt de traditioneele theorie van Kerk en Staat op dit
oogenblik te Weenen voor heel nieuwe experimenten gesteld.
De Katholieke Aktie
Voormalige katholieke groepeeringen die aan politiek gedaan hebben — en die waren vele -- zijn, met al de overige, afgeschaft.
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Enkel kultureele en zuiver religieuze organisaties worden erkend, en
zoeken aansluiting bij de katholieke actie, opdat duidelijk blijke,
niet voor de regeering — hier heerscht tegemoetkomend vertrouwen
— maar ook voor de immer argwanende liberalen, en voor de hitsende socialisten en nazis, opdat duidelijk blijke dat hier zuiver religieuze en geen partij-politieke doeleinden aanwezig zijn.
Zoo wordt de katholieke actie voor de dubbel zware taak gesteld :
voor de nieuwe massa toetredenden nieuwe vertakkingen in te richten, en meteen uit te zien dat geen elementen die de K. A. vreemd
of vijandig zijn worden opgenomen. Het is een heele toer b. v. voor
een persorganisatie, die vroeger min of meer politisch werkzaam was,
zich nu ineens thuis te voelen onder dat nieuwe dak.
Dat vele problemen van organisatorischen en ook van persoonlijken aard hier nog geen oplossing vonden, ligt voor de hand.
Daarbij dreigt dan immer het gevaar dat bij de jeugd vooral, die,
helaas ! zoo sterk door de politiek en meer speciaal door militaire
Wehrformationen wordt aangetrokken, persoonlijke politieke strevingen ook in de K. A. worden binnengevoerd ; zoodat de K. A. door
liberalen of socialisten en nazis als verkapte partijpolitiek kan wor
den aangeklaagd.
Waar eene regeering zich zoo sterk als christelijk uitspreekt, daar
wordt de K. A. voor een reuzentaak gesteld : het volk ook christelijk
te maken. Daar kunnen Kerk en staat heerlijken arbeid verrichten ;
maar daar kunnen de grenzen van politiek en godsdienst zoo dicht
tot elkaar komen dat het een delicaat probleem wordt de twee
gebieden uit elkaar te houden. Zoo ooit dan moet hier ijver en geestdrift aan de hand van de wijsheid gaan.
Intusschen ligt er een enorm arbeidsveld te wachten : de jeugd
moet weder hervat worden : het ongeboren kind in den moederschoot,
de kleuter in den kindertuin, de bengel in de volksschool, de
4 Mittlerschuler » in het gymnasium en de hoogstudent aan de hoogeschool, waar Freud en Adler doceeren. De kaders bestaan : een
heerlijk complex voor moeder en kind, geleid door P. W. Schmidt,
den beroemden ethnoloog, en gedragen door toegewijde kloosterlingen, dappere kindergártnerinnen, kranige onderwijzers en katechisten,
die in de roode periode geschoold werden tot helden van den christelijken plicht ; tientallen priestercatecheten in eigen a Verein » die
in de socialistische scholen vaak een martyrium hebben doorgemaakt ;
de Reichsbund der Oostenrijksche Jeugd, die knapen en jonge man-
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nen van allen stand omvat, en die, in den kamp tegen de Roode
Valken, zich meesterlijk hebben ontwikkeld in de wandel-, turnen kampeertechniek.
Ook de Caritas staat voor een groote taak. Eene algemeene Caritas-Centrale groepeert alle liefdadige werken van Weenen, en kon
bij de laatste algemeene zitting, in April, in tegenwoordigheid van
Bundespresident Miklas een heerlijk jaarbericht neerleggen. Nieuwe
moeilijkheden ontstaan ook hier uit het feit dat de Vaterindische
Front sterk caritatief arbeidt en door massa-omhalingen voor de
speciale Winterhilfe, of Kinderhilfewoche, de parochiale bronnen
voor de parochie-caritas droog legt. En toch is voor honderdduizend
verloren zonen en dochters, op dit beslissend moment, de eenig
verstaanbare taal die het hart wint, de liefde van de Kerk die spreekt
in daden.
Het volk van Oostenrijk kan maar gewonnen worden voor de
nieuwe gezonde politiek, als het eerst weer gewonnen wordt, en gezond wordt, door de Kerk, en niet omgekeerd.

Samenvattend kunnen wij aldus besluiten
Voor tweehonderd jaren stond het katholieke keizerrijk Oostenrijk
in de bres voor Europa tegen de Turken ; thans staat de kleine repur
bliek nogmaals in de bres tegen de vereenigde machten van libera
lisme en socialisme.
Een reuzentaak. En de reus, de kleine Dollfuss is niet meer daar I
Dan moeten alle krachten samenspannen, : en het mag niet waar
zijn dat nu, als voor twee honderd jaar, Europa onverschillig blijft.
Weenen, 3 Mei 1935.
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De Ontwikkeling van het Zedelijk Bewustzijn bij het Kind
door Zr Dr MARIA GERARDA,
der Zusters van Liefde

INLEIDING
Allen weten wij uit eigen ervaring dat het probleem van goed en
kwaad als een gloeiend vraagteeken in de menschelijke ziel kan
branden ; maar, wanneer het opduikt, h o e men 't zich bewust
wordt, wanneer het een antwoord vindt en h o e dit antwoord
antwoord stilaan verduidelijkt, ziedaar als zooveel nevelvlekken die
nog op ontleding wachten.
Om een kijkje te wagen in dit wijde zieleveld en in zekere mate
na te gaan hoe zich het zedelijk bewustzijn bij het kind ontwikkelt,
moeten we eerst twee begrippen goed omlijnen : kind en zedelijk
bewustzijn.
A. Wat is het zedelijk bewustzijn ? 't Is voor sommigen hetzelfde
als 't geweten -- maar juister is het eenig onderscheid te maken en
het zedelijk bewustzijn te bepalen als de uitspraak der natuurlijke
practische rede over de zedelijke waarde eener daad, zedelijk oordeel dus, terwijl het geweten alleen de e i g en daden beoordeelt
en daarom den naam van zedelijk zelfbewustzijn zou verdienen.
(Ebbinghaus) .
Zoowel de Middeleeuwen als de Modernen maken dit onderscheid.
Logisch gesproken is dus de inhoud van het begrip « geweten »
grooter dan die van 't begrip « zedelijk bewustzijn » terwijl daarvan
de omvang grooter is.
B. Wat is een kind ? 'n Kleine mensch, meent men... Niet precies ! ! Geen volwassene in zakformaat. Anatomisch zal niemand
dit betwisten -- physiologisch ook niet -- maar op psychisch gebied
wordt dit soms uit het oog verloren.
Het kind kan een mensch worden. Potentieel schuilt in een kind
een mogelijke volwassene -- evenals in den eikel een eik zit ; alle
menschenvermogens zijn latent in 't kind aanwezig -- maar
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niet allen werken dadelijk terwijl enkele veel sterker naar voor
treden dan ze 't later zullen doen.
Kind zijn is « w o r d en» en dat worden duurt jaren lang...
gelukkig! Want die wordingsjaren zijn ook v ormingsr
j a r en zoodat de soepele, veerkrachtige kindernatuur, door opnemen en verwerken van hetgeen traditie en cultuur haar bieden
verbetering der toekomst mogelijk maakt.
Het kind is dus geen volwassene in 't klein — wel een volwassene
in potentie — een mensch in wording.
Geen normaal mensch is zonder verstand -- evenmin is een normaal mensch denkbaar zonder geweten. Ook het zedelijk oordeel
behoort tot de menschelijke natuur en is potentieel in het zeer
jonge kind aanwezig -- doch, zoo lang het verstand nog sluimert,
kan er in den vollen zin van 't woord nog niet van zedelijk bewustzijn
gesproken worden. -- Ook niet, omdat het begrip van « zedelijke
waarden » nog ontbreekt en er, zonder die kennis, geen zedelijk oordeel kan geveld worden over al of niet ethisch geoorloofd-goed.
Zooiets kunnen we a priori beweren -- louter deductief mogen we
d i t al zeggen maar, met nauwkeurigheid bepalen h o e de ontwikkeling van het zedelijk oordeel verloopt, valt op andere wijze
te bestudeeren en is ook van buitengewoon belang.
Speculatief gesproken draagt immers die studie bij tot
de kennis van het wezen van het zedelijke dynamisme ; een groot
probleem in de moraalphilosophie.
Ook bij de kinderpsychologie sluit ze aan het zij om hare bevindingen te bevestigen, het zij om haar nieuwe wegen te banen.
Maar zelfs zonder onze besprekingen zoon hooge waarde toe te
schrijven mogen we hun p r a c t i s c h e be t eek e n i s onderstrepen. Hoe dikwijls zou men niet bij de beoordeeling van een stuk kinder-leven, de melding « verkeerd begrepen » moeten voegen ! ! Het
Engelsch werkje « Misunderstood » zou tot een heele bibliotheek
kunnen uitgroeien en als wij, volwassenen, niet billijk kinderkwaad
of kinderdeugd beoordeelen, hoe zullen we dan die wordende menschjes begrijpend behandelen ?
Wie onzer heeft niet de een of andere herinnering aan grievend
kinderleed, dat aldus welmeenend misschien, maar onverdiend werd
aangedaan. Gewis is er hier geen spraak van te komen pleiten voor
het onschendbaar recht van Z. M. Het Kind..., men blijft overtuigd
voorstander van de noodzakelijkheid der leiding, maar 't is
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juist t er wi 11 e van d o el ma tig e leiding dat beter kennis der
kinderpsyche noodig is.
Bronnen.
De feiten waarmede in elk geval rekening dient gehouden, worden
ons door de gewone en door de wetenschappelijke ervaring voorgesteld. Beide dienen zorgvuldig geraadpleegd. De gewone ervaring
omvat op de eerste plaats naast de persoonlijke herinneringen, de
observaties van de ouders op hun kinderen. Het getuigenis van meesters en van biechtvaders is eveneens een ernstige bron, ofschoon
men altijd met een zekeren angst zich afvragen kan of zij de kinderen niet door het schema van abstracte begrippen gezien hebben.
Zoo gemakkelijk kan men hun, wanneer zij reeds tot een zeker vermogen van inzicht gekomen zijn, de diepte en de ernst van volwassenen toeschrijven, en, zooals de primitieve schilders, in hun
kindervormen, ze voorstellen als groote menschen in 't klein 1 Zonder
twijfel dienen hier nauwkeurige observaties van de ouders als eerste
bron beschouwd blijven.
Die observaties worden vooral in de laatste tijden niet alleen gemaakt, doch ook vergeleken en geverifieerd door wetenschapsmenschen. Hier wachten nieuwe gevaren : de behoefte aan interpretaties
en theorieën. Aan den eenen kant zal men soms te gemakkelijk een
individueel geval veralgemeenen en bij voorbeeld geen rekening
houden met de bijzondere voorwaarden van aanleg en milieu ; aan
den anderen kant, zal men te veel belang hechten aan de mathematische uitslagen van tests en curven. Feitelijk moet men al de gegevens in acht nemen, de zoogenaamde gewone zoowel als de wetenschappelijke die feitelijk slechts door de methode van de eerste verschillen : Ieder van ons heeft wellicht 'n kind gadegeslagen in zijne
spontane reactie's en b.v. vastgesteld hoe een baasje dat gretig zijn
handje uitsteekt om te verkrijgen, toch de ontvangen chocolade
voor zijn zusje kan bewaren terwijl een ander zijn koekjes oppeuzelt in 't geniep uit vrees dat er zou mee te deelen zijn I... en hoe
ieder van die twee 'n zeker bewustzijn heeft van schoon of leelijk
te handelen.
Ook bestaan opzettelijk gebruikte middeltjes om zich van de zedelijke gezindheid der kinderen te vergewissen. Noemen wij, onder de
procédé's der experimenteele zielkunde het aanwenden van tests
of steekproeven -- en enquête of vragenlijst ; exempla ficta, Binf uhlungsproeven.. .
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Wat kan men te onderzoeken hebben I
Talrijke problemen ! Hier rijzen de vragen op : ten eerste i s
dat goed of kwaad? ten tweede is het groot kwaad?
ten derde, de moeilijkste vraag : waarom is het k w a a d?
Het spreekt vanzelf dat, zoolang het kind nog niets anders is dan
een jong wezen spontaan reageerend op in- en uitwendige prikkels
zonder in staat te zijn zichzelf te bedwingen of te richten, er van
echte zedelijkheid geen spraak kan zijn. Wanneer komt die dan tot
rijpheid ?
Laat ons hier niet piekeren over details : vast en zeker beseft
reeds het wiegekindje (al zij het heel vaag) dat sommige daden
w e 1, andere niet t behoorlijk » zijn. — Iets later is 't opvallend
hoe scherp een kleuter goed- en afkeuring weet te interpreteeren en
hoe hij zijn heele doen en laten ofwel naar moeders wenschen
poogt te regelen ofwel aan haar toezicht zoekt te onttrekken. Een
driejarige spreekt en handelt vaak met zeer bepaalde bedoelingen
maar voorloopig is goed en kwaad voor hem wat ouders gebieden
en verbieden -- zij zijn voor hem tevens almacht en gezag. (1)
Maar ook met andere kinderen, zijn gelijken of minderen, komt
de kleuter in aanraking ; kleine botsingen, brengen hem een nieuw
besef : dat der onderlinge betrekkingen en wederzijdsche eischen.
Alzoo is de eerste materie, die het kind klaar beseft ; de sociale in
haar twee vormen : gehoorzaamheid tegenover oversten, rechtvaardigheid onder gelijken. Dat verloop speelt zich af in het e er st e
stadium, het praemoreel, dat circa op 6 a 7 jaar eindigt. Beneden die leeftijdsgrens kan weinig of niet van echte zedelijkheid gesproken worden daar het kind nog verstandelijk te onrijp
is om inzicht te hebben in het absolute van den plicht. -- De
tweede periode is wel die van echt zedelijk bewustzijn maar nog in naleven vorm •— eerst met
de der d e periode, die ongeveer met de puberteitscrisis begint, voltooit zich het zedelijk bewustzijn door
't verkrijgen van dieper inzicht van de objectieve verplichting en van de subjectieve bedoelingen -- dus door volledig besef
van inhoud e n vorm der zedelijke daad.

(1 ) Rr. ROMBOUTS, Het Kind.
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VOORWERP VAN ONS ONDERZOEK,
Waar op berust het kinder-oordeel bij 't waardeeren van goed
en kwaad ? I s er in dat opzicht e e n normale evolutie merkbaar ? H o e verloopt die ? Wanneer wordt ongeveer, het
standpunt der volwassenen bereikt ?
Dat was in zijn groote lijnen het voorwerp der onderzoekingen,
die ik in 1931 ondernam. Mijn eerste opzet was te werken volgens
de methode door FERNALD in Amerika gebruikt, en later door den
Duitschen Prof. JACOBSOHN gewijzigd en aangevuld.
De F ernaldreeks.
Die methode bestaat hierin, dat aan de proefpersonen eenerzijds een aantal afkeurenswaardige, anderzijds een aantal lofwaardige daden worden voorgelegd met opdracht ze te rangschikken
van minder erg tot ergst, en van goed naar best. De aldus door
de proefpersonen opgemaakte reeksen worden vergeleken met een
standaard-reeks, ontstaan uit dergelijke proef op zedelijk-vaststaande, geestelijk-begaafde personen.
Naar den graad der afwijking velt Fernald zijn oordeel over het
algemeen zedelijk « empfinden » der jonge proefpersonen.
Die werkwijze van Fernald werd door Prof. Jacobsohn eenerzijds
uitgebreid, door het vragen van motiveeringen. Ook zocht hij door
vergelijking na te gaan of zijn oordeelvelling — op dit bondig
onderzoek gegrond -- overeenkwam met dat der opvoeders, die
langen tijd de proefpersonen observeerden, en poogde hij verder,
door medewerking van ontwikkelde volwassenen, een standaardreeks te gronden op de door -hen gegeven motieven. Met deze zelfde
serie dacht ik eerst te werken, zoo besloot ik ze te toetsen aan het

oordeel van volwassenen. -- Verder werd ze ook geprobeerd met
kinderen (10 en 13 jaar) . Ziehier de samenvatting der opgegeven
feitjes •
1. SYLVESTER : (8 j.) alleen thuis gelaten heeft honger... hij
steelt twee broodjes.
2. PAUL : (12 j.) moet een brief p os t en . -- Hij versnoept
het geld.

3. VALEER : (16 j.) vlucht weg met een f iets van een kind
dat leerde rijden.

Streven II. Nr, 5. Juni 1935.

VOOR STUDENTEN EN OUD-STUDENTEN VAN
DE SINT -IGNATIUS' HANDELSHOOGESCHOOL

PROPAGANDA STREVEN
Getrouw aan zijn naam wil ons tijdschrift den derden jaargang inzetten met
merkelijke verbeteringen. Maar daarvoor heeft het den steun noodig van al de
Vlaamsche oud-studenten. Wel mag het zich verheugen in een steeds groeiende
sympathie en belangstelling : het aantal abonné's steeg dit jaar op onverhoopte
wijze. Maar toch zijn er nog te veel oud-studenten, die het onverschillig voorbijgaan en niet inzien welk een invloed ook voor hen van ons tijdschrift kan uitgaan.
Daarom allen aan het werk voor propaganda. S t r even moet ons groot
Vlaamsch orgaan worden. Steun moet gij verleenen : 1) met een abonnement
te nemen; 2) met het tijdschrift onder uwe kennissen te verspreiden; 3)
met, waar het kan, voor a d v e r t e n t i e s te zorgen. Streven verwacht veel
van U en zal U in ruil daarvoor ook veel geven.

P. De Cleyn
E. P. De Cleyn, stichter van onze Handelshoogeschool en eere-directeur, werd
benoemd tot Commandeur in de Orde van de Kroon. Te zijner eer werd, op Zaterdag 25 Mei, een groot feestmaal gegeven in de Zaal van Helmont. Bij al de lofspraak die hem bij die gelegenheid te beurt viel, voegt Streven zijn welgemeende
gelukwenschen en tevens zijn oprechten dank voor den steun en de sympathie,
die hij aan het jonge tijdschrift heeft betuigd.

Huwelijk
Op Zaterdag 27 April werd in de parochiale kerk van het H. Hart te Antwerpen,
het huwelijk ingezegend van vriend Marcel W a g e m a n s met Mej. Paula
Ca er t s. Hartelijke gelukwenschen l

Geboorten
M. en Mevr. Emiel Van R o y - P e et er s melden ons met vreugde de geboorte van een dochtertje, G i 1 b e r t e. (Antwerpen, 30 April).

Overlijden
M. en Mevr. E. Van de Poel-Van den Bosch melden ons met
droefheid het afsterven van hun geliefd dochtcrtje, Marleentje (9 April). Aan de
beproefde ouders betuigen wij van harte onze gevoelens van christelijke deelneming.

Benoemingen
Robert V e r s c h r o e v en werd tot secretaris benoemd van het Algemeen
Christelijk Verbond van Werkgevers.
Albert H u p p e r t s bekwam de eerste plaats, met onderscheiding, in het
toegangsexamen voor consulaire loopbaan en werd als leerling-consul aan het
Ministerie van Buitenlandsche Zaken benoemd.
Aan beiden onze hartelijke gelukwenschen !
Wij vernamen ook dat vriend Paul I s e b a er t, oud-voorzitter van de Wikings gehecht werd aan het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorgen.
Wij vernemen met het grootste genoegen dat de H. Julien Lambert, ondervoorzitter van Alsi tot bestuurder der Belgische Cooperatie « Welvaart » werd bevorderd. Hartelijke gelukwenschen !

Woonstverandering
VAN DER STEEN Frans, 16, Olijfboomstraat, Antwerpen.
VAN DER VEEKEN Marcel, 26, Quinten Matsyslei, Antwerpen.
VAN PUT Auguste, 53, Stefaniestraat, Antwerpen.
WAGEMANS Marcel, 29 H. Elisabethstraat, Antwerpen.

Schoolnieuws-Studiereis
Op Vrijdag 24 Mei had het jaarlijksche uitstapje van de school plaats. Per
specialen trein reed men naar Oostende om daar op de Mailboot « Princes MarieJosé » de terugreis naar de Scheldestad aan te vatten. Voor wie de zee nooit
gezien had en nooit met de zeeziekte had kennis genomen was het een echte
revelatie.

ALSI
Op Vrijdag 12 April, voordracht van M. P. W. Se g e r s , algemeen secretaris
van A. C. W. over het plan van den Arbeid. Objectief, zakelijk en meesterlijk
voorgedragen.
Op Zondag 26 Mei, Algemeene Vergadering te Brussel, in de Tentoonsteling.

Afdeeling Brussel
Op 1 Mei bijeenkomst en vriendenmaal in de « Trois Suisses » ; groote belangstelling, veel hartelijkheid en leute.
Op 5 Juni bijeenkomst in hetzelfde lokaal.
Heer H. Brochier, schrijver der Afdeeling Brussel bracht verslag uit, waarin
gewezen werd op het groeiend succes van deze pas gestichte afdeeling.

WIKINGIA
Onze Wikings werden vriendelijk uitgenoodigd, op Woensdag 22 Mei, door
havenaalmoezenier, E. H. B o ga erts op een gezellige bijeenkomst in het Tehuis
voor Zeelieden, aan het Steen.
Van de Studenten-vereeniging St. Olof, Katholieke Handelshoogeschool Tilburg,
ontvangen wij regelmatig het interessante weekblad Viking. Het noodigt ons
vriendelijk uit om de missie-cursus bij te wonen, die zal gegeven worden te
Tilburg op 17, 18 en 19 Augustus. De grondslagen van de missie zullen er besproken worden.

Jubileum P. August De Bruyn.
Ter gelegenheid van zijn vijftig-jarig kloosterjubileum werd Pater August De
Bruyn, op 2 Juni, in St. Ignatius plechtig gevierd. Plechtig is wel niet het gepaste
woord ; want wie Pater De Bruyn kent, en wie, van de oud-studenten van St.
Ignatius, kent hem niet ? — weet dat niemand minder van plechtigheid houdt dan hij.
Maar hij werd op waardige en voornamelijk op hartelijke wijze gevierd. En dat
was ten volle verdiend.
Als oud-prefekt van het Instituut, als legeraalmoezenier onder den oorlog, als
algemeen bestuurder van de St. Rafaëlsgilde en van den St. Ignatiuskring, als leider van ontelbare retraites heeft de Jubilaris overal vrienden gemaakt. Zij die hem
gekend hebben of nog met hem in betrekking zijn, begrijpen best waarom. Stoere
wilskracht, kerngezond optimisme en allesgevende offervaardigheid zijn de drie
hoofdhoedanigheden die men bij hem heeft geprezen. Zijn ontelbare vrienden zullen er nog vele weten aan toe te voegen, waaronder voornamelijk zijn gulle hartelijkheid !
In naam van al zijne lezers stuurt Streven den Jubilaris zijn oprechten en eerbiedige huldegroet toe !

Plaatsings-Comité.
Het Plaatsings-Comité heeft een nieuwe steun-actie ingezet. Vele plaats aanvragen kwamen binnen ; aan meerdere ervan werd reeds voldoening gegeven. Het
P. C. zal vooral op onderlinge samenwerking steunen. Daarom worden de leden dringend verzocht het P. C. de door hen gekende openstaande betrekkingen te vermelden.
Zij die een betrekking postuleeren, zullen er op hunne beurt voor zorgen, het Comité over den uitslag hunner stappen in te lichten.

Verslagen Ile jaar.
Albert Auwerkerken : Het Corporatisme in Italië.
Frans Beyers : De Haven van Zeebrugge.
Frans Beurghs : De Agrarische Politiek van Roosevelt.
Albert Block : De Japansche Dumping.
Robert De Broeck : Sluiskil en zijne Industrie.
Jozef De Bus : De Hop in Assche-Aalst.
Lucien De Meirleir : Suiker in Belgisch Congo.
Albert Grootjans : De Russische Landbouw in het eerste Piatiletka.
Louis Hermans : De Antwerpsche Waterwerken.
Albert Lippens : De Crisis in de Brugsche Kantnijverheid.
Albert Melort : Het Kanaal van den Elzas.
Reimond Poot : De Koffie in Congo.
Frans Van Antwerpen : De Collectieve Arbeidersovereenkomst aan de Haven van
Antwerpen.
Albert Van Hees : De Meubelnijverheid te Mechelen.
Hendrik Van Vracem : De Mandenmakerijen.
Jozef Vermeiren : De Suikerbeetkwestie in België.

••

Bijvoegsel bij STREVEN, Juni 1935.

BESCHAVINGSGESCHIEDENIS
VAN DE

MODERNE TIJDEN
door Dr. E. LOUSSE
Professor aan de Universiteit te Leuven
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UITGAVEN "UNIVERSITAS„
44, MINDERBROEDERSSTRAAT, 44, LEUVEN

Beschavingsgeschiedenis
van de Moderne Tijden
door Prof. D r E. LOUSSE.

EERSTE DEEL :
Het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne beschaving
(van ca. 1453-1500 tot ca. 1648).
Inleiding : Europa bij het ingaan van de moderne tijden.
Hoofdstuk I. De dualistische standenstaat.
§ 1. Engeland.
§ 2. Spanje.
§ 3. De Vereenigde Provinciën.
Hoofdstuk II. Het ontstaan en de ontwikkeling van het Mercantilisme.,
§ 1. De ontdekking van de nieuwe zeerouten.
§ 2. De strijd om de heerschappij ter zee.
§ 3. De concurrentie om de verdeeling der nieuwe landen
en de eerste koloniale ondernemingen.
§ 4. De nieuwe vormen van den handel, industrie en
bankwezen.
§ 5. De veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen.
Hoofdstuk III. De Renaissance en de Barok.
§ 1. De Renaissance.
§ 2. De Barok in het tijdvak der Italiaansche primauteit.
Hoofdstuk IV. De Reformatie en de Contra-Reformatie.
§ 1. De Reformatie.
§ 2. De Contra-Reformatie.
Hoofdstuk V. De Godsdienstoorlogen.
§ 1. Het onstaan van de drievoudige vijandschap (14941526).
De
eerste reeks Godsdienstoorlogen in Duitschland
§ 2.
(1521-'59).
§ 3. De Godsdienstoorlogen in Frankrijk en in de Nederlanden (1560-1609).
§ 4. De tweede reeks Godsdienstoorlogen in Duitschland
en in de Nederlanden : de Dertigjarige oorlog
(1618-'48).

Besluit van het eerste deel : De moderne beschaving om het
midden der XVI1 e eeuw.

TWEEDE DEEL :
Het hoogtepunt en het verval van de moderne beschaving
(van Ca. 1648 tot ca. 1789) .
Inleiding : Europa om het midden der XVII e eeuw.
Hoofdstuk I. De onbeperkte monarchie.
§ 1. Frankrijk.
§ 2. Pruisen.
§ 3. Engeland.
Hoofdstuk II. Het Colbertisme en het verval van het Mercantilisme.
§ 1. Het Colbertisme.
§ 2. Het tijdvak van de Pitt's, Cook, Watt en Smith.
Hoofdstuk III. Het hoogtepunt en het verval der Barok.
§ 1. De Barok in het tijdvak der Fransche primauteit.
§ 2. De Verlichting.
Hoofdstuk IV. De godsdienst in het tijdvak van het absolutisme.
§ 1. De nationale landskerken in het tijdvak van het absolutisme.
§ 2. De Verlichting en de godsdienst.
Hoofdstuk V. De politieke oorlogen der XVII e en XVIIIe eeuw.
§ 1. De Tweede Honderdjarige oorlog van 1689 tot 1783.
§ 2. Het terugdringen der Turken en de bevestiging van
Rusland's overwicht in Noord- en Oost-Europa
(1648-1795).
Algemeen Besluit : De moderne beschaving.

Bestellingen kunnen van af heden ingezonden worden :
- Uitgaven : « UNIVERSITAS » N. V. DE VLAAMSCHE DRUKKERIJ
Leuven, 44, Minderbroedersstraat. Postcheckr. : 28.52.18:

Voor onderwijsinrichtingen werd een speciale uitgave
voorzien die tegen 25 fr. zuiver wordt afgeleverd bij
— — minimum afname van 12 ex. — --

EEN BAANBREKEND WERK !
Uit een artikel van de hand van (1(:n schrijver zelf, in

Nova

et l etera, Vl. uitg., 17 e Jrg., 1935, blz. 46-55 verschenen, ont-

leenen wij het volgende :
« Ons plan hebben wij hoofdzakelijk van paedagogisch
standpunt uit opgesteld, om in de behoefte van cle leerkrachten
te voorzien die er, van overheidswege, meer en meer toe verplicht worden, de aandacht van de leerlingen te trekken op den
historischen ontwikkelingsgang van de cultuur en beschaving,
doch die in de leerboeken welke hun daarvoor ter beschikking
worden gesteld, niet altijd het daartoe noodige materiaal vinden. Vele der bestaande handboeken in dienst van het middelbaar en het normaal onderwijs geven immers uitsluitend inwendige en uitwendige staatkundige geschiedenis ; sommige
voegen daar evenwel enkele beschouwingen aan toe over de
cultuurgeschiedenis, maar het onderling verband tusschen de
politiek en de cultuur doen zij meestal niet helder genoeg uitkomen, om het ook voor jeugdige verstanden vatbaar te maken. Om daar eenigszins in te verhelpen trachten wij hierbij
vooreerst den paralellen ontwikkelingsgang van de voornaamste factoren van de Moderne beschaving te schetsen.
Vervolgens bepalen wij, welke van de vijf factoren overwegend
is en welke derhalve het determineerend verschil uitmaakt tusschen Middeleeuwen en Moderne tijden, eener-, en tusschen
Moderne tijden en Hedendaagsche periode, anderszijds. Ten
slotte, duiden wij aan, op welke manier dit plan, naar ons
bescheiden meening, bij het geschiedkundig onderricht kan
worden doorgevoerd, zoowel in de hoogere klassen van de
Humaniora als in de Kweekscholen voor regenten ».

Een handboek volgens een geheel nieuwe opvatting
Ondergeteekende verlangt bij verschijnen te ontvangen
ex. Beschavingsgeschiedenis van de Moderne Tijden,
door Prof. D r E. LOUSSE.
(Naam en volledig adres, duidelijk schrijven a. u. b.)

Stort op postcheckrek. 2852.18 de som van
In sturen op adres :
- Uitgaven : « UNIVERSITAS » -

N. V. DE VLAAMSCHE DRUKKERIJ
44, Minderbroedersstraat, Leuven.
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4. URBAAN : (18 j.) droomt van Amerika, v er v a l s c h t een
bankcheck, en steelt alzoo 1000 fr.
5, GUSTAAF (12 j,) de boschwachterszoon, speelt met g e
w e r en ondanks vaders verbod, zoo schiet hij zijn kameraadje dood.
6. RAYMOND : (16 j.) steelt gouden h or 1 o g es nadat hij
den winkelier neersloeg.
7. STEPHAN : (16 j.) verwurgt zijn s t i e f v a der die op een
avond dronken thuiskomt en moeder mishandelt.
Hoe verliep die voorproef ?
1. Snelheid van r e a c t i e: de volwassenen reageerden vrij
traag, en meer dan een besteedde anderhalf uur om tot een gemotiveerde rangschikking te komen. Bij gelegenheid drukten velen hun
verbazing uit over het in een reeks brengen van zoo verschillende
feiten. Kinderen werkten in geen geval langer dan een half uur,
sommige waren klaar op 'n tiental minuten.
2. Rangschikking : over ergst en minst erg zijn groot en
klein het meestal eens. RAYMOND die moor d t en steel t,
staat boven SYLVESTER, 'n achtjarig kind dat door honger gedreven 'n pa ar br o o d j es wegneemt en verontschuldigd wordt
wegens zijn honger, zijn jeugd en de geringe waarde van 't gestolene.

3. B e o o r d e e l i n g: om na te gaan of tamelijk jonge kinderen -- zelfs achtjarigen -- inzicht hebben in « zedelijk handelen »
en op welken doorsnee leeftijd dat inzicht verheldert, leek mij reeds
bij de eerste kennisname de Fernald-Jacobsohnreeks minder geschikt.
a) Z e v en gevallen overschouwen en uit elkaar houden om
ze te rangschikken overtreft de normale psychische mogelijkheid van
kinderen — of ten minste vergt dit te veel van hun aandacht -- in
omvang en duur : dus valt er te besnoeien I
b) De voorgestelde vergrijpen zijn zeer v e r g c h e i d e n.
Niet alleen verschillen ze van aard, daar de eene zich op het gebied e i g en d o m, de andere op het gebied doodslag afspelen,
maar er zijn allerlei omstandigheden bij, waarvan het moeilijk uit te
maken is dewelke den doorslag geeft : o. a. waarde van het ge-
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stolene, — drijfveer van de daad, — leeftijd van den dader, dus,
zorgen voor minder uiteenloopende opgaven.

c) Daarenboven zijn de verhalen zeer ongelijk v a n
vo o r k o m en : het eene wel driemaal zoo lang als het andere.
en dit alleen is weer van aard op jeugdige proefpersonen suggestie
uit te oefenen : dus, die vermijden door ongeveer gelijke teksten aan
te bieden.
4. Nieuwe e i s c h e n: aan de volgende desiderata moest
dus de verbeterde methode voldoen :
a) In eenzelfde reeks, gevallen van g e l i j k en aard, Dus
apart rangschikken voor diefstal, leugen, enz...
b) Liefst eenzelfde g e l i j k w a a r d i g corpus delicti. Dus niet
het stelen van een paar broodjes tegenover het wegrijden met een
anders fiets.
c) Korte verhaaltjes van ongeveer gelijke lengte, in
goed leesbaren tekst onder de oogen van elken proefpersoon.
d) Volgorde voor het aanbieden opvallend g e m e n g d en dezelfde voor alle proefpersonen.
c) Zoo mogelijk ook werken met positieve reeksen (goede daden) .

Nieuwe reeksen.
Na rijp overwegen van al deze beschouwingen, stelden. we dus
nieuwe reeksen ter beoordeeiing voor : negen, van telkens vijf gevallen. Nopens het ergste dier vijf gevallen werd ook m o t i
g gevraagd.
veering
Ziehier een paar reeksen

DIEFSTAL

TOEWIJDING

Adolf.

Bernard.
Een schip gaat zinken, In di. reddingsbooten is plaats te weinig. Mr BERN A RD, een jonkman, die er reeds in zat,
staat de zijne af aan een onbekende, die
vader is van een groot gezin.

ADOLF gaat soms bij een gebuur, die
horloges verkoopt, den winkel helpen in
orde zetten. Op zekeren dag neemt
ADOLF ongemerkt een horloge weg.

Ernest.
Een tienjarig kind valt in een . rivier.
ERNEST, die goed kan zwemmen,
springt het na om het te redden.

Vijf jonge gasten zouden willen een
horloge hebben, maar kunnen er geen
koopen. Ziehier hoe zij er aan geraken.
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Thomas.

Oscar.
OSCAR vindt een horloge in een
eenzame straat en houdt ze voor zich.

Een huts brandt af. De pompier THOMAS begeeft zich in de vlammen om een
zieke vrouw te redden.

René.
RENE slentert door de stad en ziet
dat in een winkel horloges op de toonbank liggen. Terwijl er niemand is, sluipt
hij haastig binnen en neemt er eene weg.

Nard.
Een reizigerstrein ontspoort door toedoen van roovers. NARD, de machinist
zou zich kunnen redden met af te springen, maar hij blijft op zijn post om de
locomotief zooveel mogelijk in te houden.
Dit gelukt hem, ten koste van gevaarlijke
brandwonden.

Camiel,
CAMIEL gaat in een winkel om zoogezegd een horloge te koopen. Terwijl
de koopman zich bukt om er uit een
schuif te nemen, slaat CAMIEL hem
halfdood en vlucht dan met een horloge.

Omer.
't Was onder den oorlog. De vijand
naderde. Wie over de rivier zwemt, kan
de brug doen draaien en hem alzoo den
weg afsnijden, maar zal waarschijnlijk
d odccschoten worden, OMER, een jong
soldaat, biedt zich aan en doet het.

Livinus.
LIVINUS ziet dat een uitstappend reiziger zijn horloge laat liggen. LIVINUS
zegt niets en eigent ze zich toe.

De gegeven rangschikking werd in tabellen opgenomen, b. v. zoodat de beoordeeling der 252 geraadpleegde volwassenen, als volgt
samen te vatten was (nopens diefstal) ; hoeveel maal :
Camiel
Schuldigst geacht
op den 2n rang
op den 3n rang
op den 4n rang
minst schuldig

239 maal
8
2
1
2

Adolf

Rent

Livinus

9
144
70
23
6

1
73
138
37
3

2
19
39
183
9

Oscar
1

8
3

8
232

Het rekenschap houden met al die beoordeelingen gaf als uitkomst
de volgende doorsneerangschikking (op een schaal van 100)
98 voor Camiel -- 78 voor Adolf -- 62 voor René — 46 voor Livinus -- 23 voor Oscar.
Stelt men alle uitkomsten graphisch voor, dan is het opvallend
hoe voor elke reeks, de curve der negenjarige meisjes die der volwassenen tegenspreekt, terwijl deze laatste weinig of geen verschil
biedt met die der adolescenten.
Inderdaad nadert het oordeel der verschillende groepen trapsgewijze tot dat der volwassenen (kwantitatief gesproken) .
Voor de kwalitatieve studie, zijn de aangevoerde motiveeringen
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uiterst belangrijk : ze weerspiegelen de mentaliteit der verschillende

leeftijdsgroepen — die uitvoerig meedoelen zou ons te ver brengen.
Het volsta hier, met een korte toelichting, de voornaamste conclusie's
op te geven.
GROEI VAN HET ZEDELIJK OORDEEL.
Door het geduldig nagaan der globale reageerwijze van groep na
groep rijpt als van zelf de overtuiging :
1° dat er voor 't zedelijk oordeel een nor m a 1 e e v o 1 u t i e
merkbaar is ;

2° dat er, in de opgroeiende meisjeswereld, nopens sommige begrippen, een duidelijk-zichtbare «openbare meen i n g » bestaat.
Er is een normale evolutie volgens leeftijdsprongen.
Een typisch verschijnsel is in dit opzicht de onderlinge gelijkenis
van sommige coefficiënten-curven. — Het opnemen der antwoorden
gebeurde per jaargroepen, coefficiënten werden berekend en curven opgemaakt voor 9, 10, 11, 12, enz. tot 19 jaar. Doch die lijnen
waren zoo talrijk dat het geheel dreigde een onduidelijk web te worden. Bij nader onderzoek trof ons het paarsgewijze gelijkloopen van
sommige getallenreeksen, terwijl er, met een volgende jaar-serie
'n duidelijk verschil was.
Alzoo kwamen wij er toe de beoordeelingen te rangschikken als
volgt :
a)

die van achtjarigen;

b) van negenjarig en — 'n afzonderlijke meening-categorie,
vrij verschillend van die der tienjarigen, maar reeds ver boven de
vorigen ;
c) van el f j a r i g en omvattend die der meisjes tusschen tien
en twaalf jaar ;
d)

van der t i e n j ar i g en ( van twaalf tot veertien) ;

e) van v i j f tienjarig en ( die van veertien tot zestien) ;
(1) Zie : Dr Luitgard BEUN : « Het Zedelijk Oordeel bij Kinderen » (Standaard-Boekhandel, 1934) .
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f) de groep adolescent
en beneden twintig jaar.
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en

omvat alle meisjes boven zestien

Welnu, de aangeduide reeksen beantwoorden precies aan de graadindeeling op de lagere school.
Al wie met normale schooltoestanden bekend is, weet zeer goed
dat er inderdaad tusschen de bevolking der laatste klasse van één
graad, en die der eerste van den volgenden, 'n veel grootere afstand
ligt dan tusschen 5° en 6e of 7e en 8e studiejaar.
Diezelfde trapsgewijze opgaande differentieëring doet zich voor
nopens het zedelijk oordeel.
Die evolutie houdt verband .
a) hoofdzakelijk met de verstandsontwikkeling, wat
geen synoniem is van schoolknapheid.
b) ook wel met eigen levensgewoonten of -ervaring.
c) met het milieu en de daarin gangbare meening.
Ze blijkt best uit den aard der als ergst (of mooist) b eo or d e e 1de feiten en uit de beoordeelingsgronden.
a) Dat de evolutie in verband staat met de v er st a n d s o n t w i kk e 1 i n g zien we b. v. in de oppervlakkigheid waarmede acht- en
negenjarige kinderen oordeelen : de minst-ontwikkelden gaan op in
bewondering voor Thomas — den pompier, die bij brand 'n vrouw
redt — terwijl ze Bernards bescheiden maar heldhaftig offer (schipbreuk) heelemaal onderschatten, omdat ze 't nog niet begrijpen.
b) Dat eigen l e v e n s g e w o o n t en 'n grooten invloed hebben
op oordeel en waardeschatting spreekt misschien het luidtst uit de
antwoorden, bij nader schriftelijk en mondeling onderzoek, op gelijke
vragen verschaft door dertienjarigen en Rijkskinderen, wier verstandsleeftijd met dien der dertienjarigen overeenstemt.
Doch er is een heel andere ondergrond aan den gegeven uitleg :
de eigen ervaring klinkt door op menige plaats.
Bij 't bespreken van een misdrijf wordt dikwijls van de straf gewag
gemaakt, van restitutie-plicht, van goeden-naam-verlies, van later
nog erger te misdoen.
Wijl dertienjarige kinderen 't niet zoo erg vinden een kameraadje
te bedriegen, toonen deze meisjes zich zeer verontwaardigd.
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Naar 't schijnt is er, uit noodzakelijkheid, groote solidariteit en onderling vertrouwen in de groote en kleine boevenwereld.
Uit het voorafgaande blijkt reeds hoe het milieu zijn invloed doet

gelden, door de ervaring die het om zoo te zeggen opdrong en de
gewoonten, die het aankweekte.
Dat het juist inzicht over de zedelijke waarde van 'n daad met
de jaren niet alleen verscherpt maar ook 'n ruimer veld overschouwt
zien we door het geleidelijk vermeerderen der juist-aangevoelde
kwestie's.
De volledige reeks onzer verhaaltjes was nogal bont, zoodat rechtstreeks of onrechtstreeks ter sprake kwamen :
Zelfzucht tegenover offervaardigheid en toewijding, gulzigheid
naast goedhartigheid en medelijden met mensch en dier ; eigendoms'.
besef, in verband daarmede eerlijkheid, diefstal en restitutie ; misbruik van vertrouwen.
Familiegevoelens : gehoorzaamheid ; eerbied voor ouderlingen ;
kinderlijke en broederlijke liefde.
Gemeenschapsgevoel : sociale rechtvaardigheid, naastenliefde,
wraaklust, toewijding, arbeidsplicht, schuldvergeven, beroepsverantwoordelijkheid, vaderlandsliefde.
Op de vraag in welke volgorde de zedelijkheid van zoo'n verschillende daden in het klare licht van het kinderlijk bewustzijn opdagen, geven de verkregen doorsnee-resultaten ons dit overzichtelijk
antwoord :
Dat s t el en verkeerd is vatten ze allemaal, vanaf de achtjarigen,
die het verbodene zien, het strafoploopen, tot de adolescenten, die
vooral van sociale orde spreken.
De doorsnee-beoordeeling van de diefstal-reeks, geeft inderdaad
voor alle onderzochte leeftijden gelijkloopende lijnen, met eenig
verschil echter omdat door jongere groepen het misbruik van vertrouwen niet als bezwarend wordt meegeteld.
Als we daarnaast de eerlijkheidsgevallen overschouwen, krijgen we
denzelf den indruk. De bewondering der jongste of zwakste geesten
gaat naar de meisjes, die het geld niet houden, alhoewel ze 't konden
zonder gevaar voor ontdekking of straf. Andere meisjes zien meer
in de eerlijke handeling, het gehoorzamen aan zijn geweten.
Over de plicht tot w a a r h e i d s p r e k en is men het ook vrijwel eens, en van jongsaf.
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Overigens bestaat nopens kinderleugens een heele litteratuur —
wat hier werd vastgesteld sluit daarbij aan : de nuanceering bestaat
hierin : beneden de tien jaar, zien ze in de leugen het feit van ouders
of meesters te bedriegen -- en die hebben recht op waarheid -- ; dat
klinkt ook nog soms door in de beoordeelingen door volgenden groep
gegeven (elfjarigen) terwijl het slechts zeer zelden bij twaalfjarigen
en volstrekt niet meer bij dertienjarigen optreedt.
Daarentegen stijgt met de jaren het misprijzend afkeuren van den
bluffer.
Merken we hierbij op dat de bluff-leugen en de heroïsche leugen
ook nog voor volwassenen twee omstreden vragen schijnen. Wie
bluft wordt door sommigen voor erge leugenaar gescholden, vooral
indien hij 't heelemaal spontaan doet ; door anderen verontschuldigd,
omdat « men » 't toch niet gelooven zal, en hijzelf dat bewust is. De
heroïsche leugen heet dikwijls : « 'n schoone leugen » en bij velen
« geen leugen ». Jonge kinderen (beneden de 11 jaar) keuren ze
in 't gegeven voorbeeld af als misleiden van den meester.
Die twee hoofdgroepen -- dief te en leugen — openbaren ons
meteen hoe, bij kinderen, rechtvaardigheidsbesef vroegtijdig ontluikt ook in den vorm van « geen onschuldige betichten ».
Daarover is de verontwaardiging algemeen — reeds bij de achtjarigen.
Misbruik van vertrouwen is subtieler om snappen en
zien ze over 't algemeen niet in vóór elf tot twaalf jaar -- en dan
nog sporadisch — het speelt een groote rol, integendeel, reeds bij
dertienjarigen.
Het gemeenschapsbewustzijn krijgt ook dan 'n ruimer
beteekenis — bij de jongere groepen beperkt het zich tot de familieverhoudingen waarin allerhande plichten wortelen zooals g e
hoorr z a am h e i d aan de ouders, kinderlijke en broederlijke
liefde, eerbied voor ouderlingen.
Maar, zelfs in dien kleinen kring is reeds plaats voor g o e d h a r t i g h e i d, voor medelijden met mensch en dier.
Goedhartigheid verruimt van 't eenvoudig kindergebaar, 'n arm
kind « snoep meedeelen », tot de volkomen toewijding, die 't eigen
leven offert voor hooger gemeenschapsbelangen.
Medelijden met menschen en dieren is in tegenspraak met het
egocentrische van jonge kinderen ; ook al uit het zich meer algemeen,
doch oppervlakkig, bij negenjarigen, komt het eerst duidelijk op
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den voorgrond bij den volgenden groep (elfjarigen) — wat dieren
betreft nog meest bij de tienjarigen.
Deze vaststelling sluit wellicht goed aan bij de « rucksichtlose
Grausamkeit » door Weigl en anderen bij zesjarige kinderen vastgesteld. -- Stilaan zouden ze dus, van zes tot tien jaar, oog krijgen
voor het leed dat anderen ondergaan. Alzoo begrijpen we ook best
hoe het juist waardeeren van of f er vaar di g h e i d niet zoo heel
vroeg kan beginnen. Bij negenjarigen schemert dat eventjes door, als
er spraak is van wat « aan den lijve » gevoeld wordt : aan een reisje
verzaken, zijn chocolade weggeven. Maar « vergiffenis schenken »
en dergelijke vermoeden ze nauwelijks — hoe zouden ze 't bewonderen als ze nog zóó aan 't uiterlijke hangen.
Zelfs bij de elfjarigen ziet de meerderheid nog niets van den
tweestrijd die vereischt wordt om kwaad met goed te kunnen loonen.
De groep dertienjarigen, integendeel, ziet dit zeer goed, de besprekingen zijn 'n weerklank van eigen ervaring nopens zelfsoverwinning
ten koste van innerlijken strijd.
Geleidelijk geraken we dus met de groep der dertienjarigen op
'n breeder « gemeenschapsgebied ». Dit valt duidelijk op waar b. v.
ar b ei d s p r es t a t ie ter sprake komt. Misschien is het om wille
hunner eigen behoefte aan beweging dat reeds achtjarigen tegen
luiheid scherp gekant staan, maar toch is vóór dertien jaar weinig
spraak van beroepsverantwoordelijkheid.

Als beroepsplicht mee te bedenken valt, waar het toewijding geldt,
snappen elfjarigen de juiste verhouding niet, dertienjarigen zien ze
beter in — 't is, alsof bij 't naderen der rijpingsperiode het besef der

sociale verhoudingen in den ondergrond aan 't kiemen ging — om
geleidelijk in de volgende jaren eerst den drempel en dan het centrum
van het klare bewustzijn te bereiken.
Inderdaad, eerst bij de adolescenten vinden we 'n overwegend
aantal juiste beoordeelingen, vermits zelfs de vijftienjarigen nog
Omer 'n beetje uitbundig prijzen en hem, die sol d a t e n p l i c h t
vervulde, zij het ook op heldhaftige wijze, hooger waardeeren dan
Bernard, wiens offer volkomen vrij was (bij de schipbreuk) .
Een ander terrein waar we 'n sprekend bewijs vinden van de
oordeel-evolutie is dat der aangevoerde motiveeringen.
De daad kan beoordeeld worden
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1. naar tastbare gevolgen en uitwendige omstandigheden, die de da ad zelf omgeven (uiterlijke) ;
2. naar houdingen, gevoelens, geesteshoudingen,
meeningen, enz. van den dader (innerlijke).
Die kunnen we groepeeren in :
a)

a f f e c t i e v e to es t a n d e n (egoïstische of altruïstische) ;

b) verstandelijke gronden : 1. oordeel, 2. overleg, 3. wetens en
willens, 4. plicht.
Vergelijken wij de beoordeelingsgronden op verschillende
leef tij den aangegeven, dan stellen wij vast dat er een traag
voortschrijden is van 't concrete naar 't abstracte, van het uiterlijke
naar 't innerlijke, van 't motiveeren door tastbare gevolgen (dikwijls
alleen geschat naar stoffelijke schade) naar 't inzien van bedoeling
of geestelijke drijfveer.
3. Algemeen beschouwd, groeit het zedelijk oordeel in
verband met de bekende psychologische evolutie van
belangstelling en streving.
Het acht- of negenjarig meisje ontleedt niet, het ziet
g l o b a al een uitwendig feit door zijn verbeelding min of meer
herschapen. Schuld of verdienste wordt geschat naar dadelijke gevolgen of treffende omstandigheden.

Tien- t ot twaalfjarige meisjes nuanceeren reeds veel
meer ; hun objectieve belangstelling overschouwt een veel ruimer
zedelijk gebied maar desondanks blijven ze kortzichtig ; met
voorafgaande kwade bedoelingen of later komend gunstig resultaat
houden ze weinig rekenschap : ze 1 e v en in het nu.
De m ei s j es uit volgende groep ( 12 tot 14 jaar ) geven bewijs van ontwakend logisch verstand. Hun beoordeelingen zijn nog dikwijls onjuist maar zelfs dan lijken ze zorgvuldiger overwogen. Waar hun oordeel juist is, berust het ook meer
op innerlijke motieven, spoort het oorzaken op, houdt bedenkingen
in 't oog. Het procent innerlijke en verstandelijke
motiv eer ingen vermeerdert sterk.
De groep der vijftienjarig en staat ver boven de vorige.
Dit blijkt niet zoozeer uit de bruto-uitkomst der doorsnee-schatting,
noch uit de indeeling der motieven dan uit de meerderheid juiste
waardeeringen en uit het goed beredeneerde waar-
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o m . Vijftienjarige meisjes lijken aankomende groote menschen, bij
wie, vooral in 't waardeeren der deugdzame daden, 'n beetje jeugdsentimentaliteit doorschemert.
B o v en d e z es ti en jaar zijn meisjes beslist geen kinderen
meer ! In de adolescente huist het g e z o n d oor de el der rijpende
vrouw — 't is slechts door meer r e d en e er z u c h t, sterker gevoelstoon en g e e s t d r i f tig er bewondering, dat ze zich van
volwassenen onderscheiden.
Laten we ten slotte, onze conclusies herhalen :
1. Er is een normale evolutie volgens leeftijd-sprongen
Ze houdt verband :
a)

met verstandsontwikkeling ;

b) met eigen levensgewoonten en ervaring
c) met milieu en gangbare meening.
2. Met de jaren
a)

verscherpt het inzicht

b)

verruimt het blikveld.
3. De groei van 't zedelijk oordeel vertoont een uitgesproken

parallelisme met de psychische evolutie.
NAWOORD.
Het uitbreiden van ons onderzoek over zeer verschillende gewes-

ten bracht ons ten slotte materiaal van boven de 5000 proefpersonen ; buiten de 2000 Belgische antwoordreeksen waarbij ook jongensgroepen werden gevoegd, waren er uit Engeland, Duitschland
en Frankrijk. Die gaven wat we noemen : W.-Europeesche christelijke mentaliteit.
Tusschen Tropen en Evenaar bereikten we, op Curaçao en Suriname, blanken, negers en mulatten -- op Sumatra, Maleiers en
Chineezen. Verder nog de Philippijnen. Ook uit Engelsch-Indié
(Hindoe's) en Ceylon (Singhaleezen) kwamen antwoorden ; een
deel daarvan betroffen specifiek locale gevallen.
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Voor Congo waren speciale voorbeelden bedacht ; ze werden beoordeeld door jongens en meisjes uit verschillende gebieden.
Het nagaan van die massa gegevens en het nader onderzoek van
een groot deel der motiveeringen, bevestigde onze eerste bevindingen, (1)
We zien onder zwarte blanke, bruine of gele huid essentieel
dezelfde zielreactie's : begrip van eerlijkheid (in den ruimen zin),
onderling dienstbetoon, eerbied voor het leven, bewondering voor
toewijding. Overal hooren we denkende menschen aan het woord I
Locale gebruiken, specifieke levensomstandigheden geven schakeering ; onderricht en beleering verscherpen het inzicht. 't Is de wet
der convergentie : de aanleg tot zedelijkheid schuilt in elke menschenziel ; omstandigheden, voorbeeld en leering helpen hem ontwikkelen.
Dit geldt reeds op zuiver natuurlijk standpunt. Als Gods genade dat
zieleleven bestraalt kan de zedelijke opbloei verrassende hoogten
bereiken.
Met den dichter mogen we ook besluiten en zeggen :
Meest werkt de kracht ten goede door Hem in 't harte gelegd.

(1) Zie de nota aan de onuitgegeven resultaten van die laatste opzoekingen
gewijd door Prof. Dr E. DE BRLIYNE in Ethica II, bl. 450.
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GESCHIEDENIS VAN HET RACISME

De Geschiedkundige Rol van het Racisme
II.

De eerste Vloedgolf. (1848) (1)

door Prof. Dr E. DE SCHAEPDRIIVER

Ontstaan van het Racisme buiten Duitschland,
1848 staat in de geschiedenis van Europa geboekt als een jaar
van revolutie. Nergens is het rustig en in een tiental landen leiden
godsdienstige, sociale en politieke stroomingen tot ernstige onlusten,
ja zelfs tot bloedigen strijd. (2) Het ware verkeerd, zooals sommige
schoolboeken het doen, de Februari-revolutie te Parijs, waarbij
Louis-Philippe moest plaats maken voor de Tweede Republiek, als
het hoofdmoment in dien strijd te beschouwen. In andere landen, en
wel bepaald in de Donau-Monarchie, grijpen gebeurtenissen plaats,
die heel wat complexer zijn en van verder strekkenden invloed.
Duitschers, Slaven, Hongaren, Italianen nemen daar de wapens op :
hier voor hun onafhankelijkheid, zooals in Italië ; daar, uit reactie
tegen verouderde staatsvormen of een corrupte administratie, zooals
in Oostenrijk ; elders weer voor taalrechten en autonomie, zooals in
Hongarije en Bohemen. En die menigvuldige drijfveeren, die gansch
uiteenloopende tendenties strengelen de feiten en de gebeurtenissen
tot een onontwarbaar kluwen samen. (3)
Toch breekt weldra door al het verwarde heen, een gemeenschap(1) Cfr. Streven (April 1935), blz. 280 en vlg.
(2) In Italië was die strijd reeds in 1847 begonnen.
(3) Cfr. B. Auerbach, Les races et les nationalités en Autriche-Hongrie, 2e ed.
Paris 1927 ; J. Redlich, Das oesterreichische Staats- and Reichproblem, 3 dl. Leipzig 1920 ; A. Springer, Geschichte Oesterreichs, 2 dl. (Staatengeschichte der neuesten
Zeit) 1865 ; G.-A. Von Helfert, Geschichte Oesterreichs vom Ausgang des Wiener
Aufstandes, 4 dl. 2 e uitg. 1907 ; Ch. Seignobos ; Histoire Politique de l'Europe
contemporaine, 7e edit. II dl. Paris, Colin 1931 ; Georges Weill : L'Eveil des
Nationalités (Peuples et Civilisations, t. XV) Paris, Alcan 1930; Emile Bourgeois :
Manuel historique de Politique étrangère, t. III.
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pelijke strekking door, waarbij de geschiedenis van dien tijd een
onverwachte en diepere eenheid krijgt. Taalstrijd, liberale of democratische ontvoogding, nationale vrijheidsoorlog maken weldra plaats
voor-, of worden weldra beheerscht door de meer algemeene tendentie naar ras-verdediging en raseenheid, waarin al de volkeren
van Midden-Europa opgaan. Ook daar, evenals in Duitschland, heeft
het Racisme, circa 1848, burgerrecht verkregen en zal aanleiding
geven tot een beweging die te onderscheiden valt van de eigenlijke
nationale stroomingen uit die dagen. Zooals wij reeds in onze
vorige bijdrage opmerkten, verschillen ze van elkaar vooral, doordat
de nationale beweging streeft naar politieke onafhankelijkheid en
uitgaat van verdrukte volkeren, terwijl de rassenbeweging ijvert voor
de vereeniging van ethnische groepen, die tot dan toe door politieke
grenzen van elkander waren gescheiden.

Bij de Slavische volkeren.
De Habsburgers hadden Oostenrijk met een krans van Slavische
wingewesten omringd. Daar leefden, in het Noorden : de Tsjechen
en de Slovaken ; in het Zuiden : de Slovenen, de Kroaten en de
Serviërs. (4) Van kultureel en nationaal standpunt uit, hadden zij
het niet te best gehad. Op zijn zachtst uitgedrukt, werden zij door
de Donau-Monarchie onder voogdijschap gehouden. Zij zelf sche
nen daarbij alle nationaal gevoel te hebben verloren. Zij waardeerden
zichzelf niet meer, interesseerden zich allerminst aan hun verleden en
misprezen elkander. Hunne taal was tot een warboel van dialecten
uitgeloopen, die zelfs over geen erkende schrijfwijze beschikten.
De gebeurtenissen van 1789 in Frankrijk hebben echter op hen,
evenals op de Duitschers een nationalistischen invloed uitgeoefend.
De oorlogen van Napoleon, de Turksch-Russische krijg (5) wek-

ken bij hen het onafhankelijkheidsgevoel op. Philologen, dichters,
geschiedschrijvers, juristen trekken de aandacht op hun verleden en
op de hoedanigheden van het ras. Zij gaan de kultuurschatten uit
het verleden opgraven en verheerlijken. De invloed van Duitschland
(4) De Serviërs leefden voor een deel onder Oostenrijksch bewind, voor een
ander deel onder de suzereiniteit van Turkije.
(5) Nl. die van 1787-1792 en van 1810-1812. In dezen laatsten oorlog streden
Russen en Serviërs zijde aan zijde. De vrees voor een inval van Napoleon in
Rusland dwong toen Tsar Alexander I vrede te sluiten met de Turken.
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is hierbij merkbaar. Reeds vóór 1789 had Schloezer, professor te
Goettingen, een studie ingezet over de Slavische dialecten, Herder, in
zijn Gedachten over de Philosophie der Geschiedenis van de Menschheid (1784), had gevoelvolle bladzijden gewijd aan het lijden en de
zedelijke hoedanigheden der Slaven. De meest vooraanstaande leiders
der Beweging zullen hunne opleiding aan de Duitsche universiteiten
genieten, waar toen reeds, zooals gezegd, de geest van het Racisme
is doorgedrongen.
De grondlegger van de Slavische studiën in Bohemen is de katholieke priester en philoloog Dobrovsky (1753-1829) . Hij verdiept
zich in de studie van de Slavische dialecten, van de oudste bij voorkeur en komt tot de conclusie, dat zij allen slechts de takken zijn
van éénzelfden taal-stam. Zijn standaardwerk : Institutiones linguae
slavicae dialecti veteris (1882) is geheel volgens de toenmalige
Duitsche philologische methode opgesteld. Dobrovsky was echter
allerminst een politicus. Met hem blijft de Slavische Renaissance op
zuiver wetenschappelijk terrein. Politieke tendenties daarentegen
schemeren reeds door in de Geschiedenis van het Tsjechische volk
van den Protestant Palacki (1798-1876) , waarin de Hussieten-oorlog
als een nationale strijd der Tsjechen tegen de Germaansche overweldigaards beschreven wordt. Toch was ook Palacki een kind van
de Duitsche wetenschap. Met Prof. Jozef Joungmann schrijden wij
nog een stap verder op den weg naar het Racisme. In zijn Geschiedenis van de Tsjechische Letterkunde (1825) komt hij, uitgaande van
archeologische opzoekingen, tot de conclusie : dat de Slaven hun
raseenheid moeten herstellen. (6)
Van nog overwegender beteekenis voor de beweging zijn wellicht
de werken van de Slovaken Safarik en Kollar. (7)
Safarik (1795-1861) , geschiedschrijver en philoloog, bezorgde ons
eerst eene uitgave van de Slovaksche volksliederen; maakte toen naam
met een in het Duitsche geschreven Geschiedenis van de Slavische
dialecten, waarin hij naar het voorbeeld van Dobrovsky op hunne
nauwe onderlinge verwantschap wees ; gaf vervolgens een, in het
(6) Cfr. E. Denis. La Bohême dpuis la Montagne Blanche, t. II 1903, zeer
pro-tsjeeksch en niet altijd onpartijdig voor de Katholieken. -- A. Fischel : Der
Panslavismus bis zum Weltkrieg, Stuttgart, 1929. — Kerner : Slavie Europe, Cambridge, Mass., 1918. — Matthias Murko : Deutsche Einfliisse auf die Anfange der
slavischen Romantik, Gratz, 1897.
(7) E. Denis : Les Slovaques, Paris 1903, — Kerner, o.c.
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Tsjechisch opgestelde encyclopedische studie uit over de Slavische
oudheid, waarin hij de hoedanigheden van de voorouders verheerlijkte (1837). De grootste bijval oogstte hij nochtans in met zijn
Slavische volkenkunde (1842) waarin hij als voorstander optreedt
van een algemeen Slavische taal.
Jan Kollar (1794-1852), de dichter .des Tsjechische renaissance
zooals men hem gedoopt heeft. Ook hij schreef philologische werken,
maar zijn meest populaire boek is wel zijn Dochter van Slava, Slar
wa Dcera (1824) een Tsjechische sonnettenbundel, waarin hij
de verdrukking van zijn stamgenooten door de Duitschers en de
Hongaren bezingt alsmede de broederbanden, waardoor al de Slaven
over de godsdienstige geschillen heen zich in éénzelfde gemeenschap
moeten versenigen.
0 Slavia, Slavia !
Schenkt toch aan uwe moeder het genoegen
Van vereenigd te leven in éénzelfde Vaderland,
Gij allen, Russen, Serviërs, Tsjechen en Polen. (8)
Van hem ook is de verklaring, dat : « Overal waar de Slavische
taal gesproken wordt, in Panslavië, daar is mijn Vaderland, » (9)
Het Nationaal Slavisch Museum, te Praag in 1818 gesticht, gaf
aan de Beweging niet alleen steun en leiding, maar ook de noodige
concentratie. Museum, bibliotheek en akademie tevens dwong het
den eerbied af voor de Slavische wetenschap en letterkunde en
deed zijn invloed in breeden kring wijd uitstralen, door steun te
verleenen aan een reeks periodieke publicaties. (10)
Het doet daarbij vreemd aan te zien, hoe dit Nationaal Museum
geldelijk gesteund wordt ook door vooraanstaande personaliteiten
uit de Duitsche kringen. Prins Schwarzenberg, de opperbevelhebber der Oostenrijksche legers tegen Napoleon (1814) en Prins
Metternich betaalden trouw hunne bijdrage.En dat was van hun(8) Mickieviez : Cours de littérature slave, 1861, 5 dl. — Geciteerd door E.
Bourgeois o.c.
(9) In deze en volgende . bladzijden kan natuurlijk geen sprake zijn van een
volledig overzicht der Slavische literatuur. Worden hier alleen vluchtig vermeld
enkele vooraanstaande personen, die een typischen rol in het Slavisch Racisme
hebben gespeeld.
(10) J. Hanus, Narodni Museum a nase obrozeni (Het Nationaal Museum en
onze Renaissance,) Praag 1921-1923, 2 dl.
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nentwege niet alleen politieke behendigheid (11) , maar een blijk van
werkelijke sympathie. Zij leefden immers mee met hun tijd, de tijd
van het Romantisme met zijn levendige belangstelling voor oude
overleveringen en regionale kunstuitingen.
In Zuid-Slavr (foego-Slavië). ( 12 )
Ook de Zuid-Slaven wekten aanvankelijk bij Duitsche hoogstaande kringen belangstelling voor hun kultureele herwording. Die herwording ontwikkelt zich gelijktijdig met die van hun Noorderbroe
ders en volgt dezelfde weg. Philologen en geschiedschrijvers en
dichters openen den weg ; de politici zullen eerst later volgen.
De Zuid-Slaven waren in Europa al zoo weinig gekend als de
Noordelijken. Men wist dat de Kroaten uitstekende ruiters aan het
Oostenrijksche leger hadden geschonken. Meer niet, Napoleon had
de Illyrische provinciën (13) onder een afzonderlijk gouvernement
vereenigd en de Serviërs kwamen omstreeks dienzelfden tijd in opstand tegen de Turken. Daarmede werd de aandacht op die volkeren
gevestigd en begonnen die volkeren ook aan zichzelf te denken.
De Slovenen in het Westen, voelden zich in taal en kultuur door
de Duitschers, de Hongaren en de Italianen bedreigd. Enkele literatoren, en geleerden bonden den strijd aan, gesteund, hoe wonder
ook, door Aartshertog Jan, een Duitschvoelende maar ook een dilettante, die levendig belang stelde in al de talen die men in de Monarchie sprak. Hij stichtte te Graz — nu te Zagreb (14) -- het Joanneum,
een tegenhanger van het Nationaal Museum te Praag. De Slovenen
vonden daarbij enkele voorvechters van belang.
Kopitar (17801844) gaf reeds in 1808 een in het Duitsch geschreven Grammatica van de Slavische talen in Krain, Karinthië en Stiermarcken uit. In zijn hoedanigheid van bibliothecaris van de Hofbibliotheek te Weenen, bewees hij aan de Slavische geleerden groote
diensten.
( 11 ) Om namelijk een toenadering tot Rusland te beletten.
(12) A. Fischel o. c. —Louis Leger : Le Monde slave, 2e ed. Paris 1897. —
Idem : Serbes, Croates et Bulgares, Paris 1913.
(13) Een kuststrook langsheen de Adriatische Zee. Daar woonden Italianen,
Slaven, Kroaten en enkele Serviërs. Zoo werden Slavenen en Kroaten ten deele
van Oostenrijk en van Hongarije afgescheiden.
(14) Of Agram,
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Bij de Kroaten luidde Gal (1809-1871) de renaissance in. Ook hij
had aanvankelijk aan de Duitsche universiteiten zijn opleiding ontvangen, maar zette zijn studiën verder door aan de Hoogeschool te
Pesth, waar hij Kollar leerde kennen en geheel onder diens invloed
geraakte. Wat Kollar bezongen had, wilde hij verwezenlijken, tenminste in Zuid-Slavië. Al de Zuid-Slavische volkeren zou hij tot
elkander nader brengen. Een gemeenschappelijke taal was voor hem
het meest doeltreffend middel daartoe. Zijn eigen dialect offerde hij
op om de voorkeur te geven voor het meer zangerige en zuiverder
dialect van Raguse (het huidige Doebrovnik) , waaraan hij den naam
van illyrische taal gaf. Om zijn zienswijze te verspreiden stichtte hij
te Zagreb de Kroatische Krant, weldra omgedoopt in Nationale
Illyrische Krant. Zijn invloed was zoo groot dat de dames uit het
gezelschap de nationale Illyrische kleederdracht opnieuw in voege
brachten.
Bij de Serviërs.
Bij de Serviërs stiet de renaissance beweging op grooteren tegenstand. Het volk stond er op veel lager kultureel peil en de Servische
clerus verzette zich krachtdadig tegen elke ontwikkeling van de
Servische volkstaal, waardoor het Slavonisch, de Orthodoxe kerkelijke taal, kon verdrongen worden. Zoo kan men dan uitleggen dat
een man als Voek Karadjitsj (1787-1864) , een groot philoloog
nochtans en die met zijn Verzameling van Servische volksliederen en
epische gedichten een Europeesche faam verwierf, (15) in eigen
land maar weinig succes verkreeg. Toch ging de Panslavistische gedachte ook in dat land op haar weg vooruit.
Zoo was door toedoen van geleerden en letterkundigen voor contact gezorgd tusschen de verscheiden Slavische volkeren in de
Donau-Monarchie ; zoo was niet alleen in hen het bewustzijn van
hun eigen waarde opgewekt, maar ook het middel aan de hand gedaan om elkander te begrijpen en te waardeeren en desnoods hunne
krachten samen te spannen ter verovering van een gemeenschappelijke onafhankelijkheid.
Aanvankelijk echter was er van een politiek Panslavisme nog geen
sprake. Het woord zelf kende niemand. Waarschijnlijk werd het
(15) Zij werden in Duitschland namelijk door de Gebroeders Grimm bekend
gemaakt.
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voor het eerst gebruikt door den Slovakschen schrijver Herkel
(1826) (16) en door Kollar en Safarik overgenomen. Doch zij die het
gebruikten, deden het om er hun kultureele herwording mee te bestempelen en geenszins om er een algemeene strijd tegen het Oostenrijksch bewind mee te bedoelen. Doch in 1848 komt hier verandering in.
Dat de Slavische volkeren geen gebruik konden maken van de
algemeene ontreddering, waarin het Oostenrijksch gouvernement zich
toen bevond om zich ook op staatkundig gebied te ontvoogden en te
vereenigen, is voor een deel het gevolg van hun conflict met het
Hongaarsche Racisme.
In Hongarije. (17)
Evenmin als bij de Slaven van Oostenrijk, had het volksleven in
Hongarije een rustig verloop. Maar hier was de gisting van een
gansch anderen aard dan ginder. De sociale wantoestanden in eigen
land, en de traditioneele oppositie : Buda-Pesth-Weenen, geven daar
de noodige verklaring voor.
De Keizer van Oostenrijk was tevens Koning van Hongarije.
In Oostenrijk kon hij als een autokraat optreden ; in Hongarije moest
hij rekening houden met de Grondwet, (18) die de autonomie van het
land en de overheersching van den adel waarborgde.
Was Oostenrijk reeds ten deele geïndustrialiseerd, Hongarije bleef
een landbouwstaat. De landbouw zelf bleef er bij het oude. Het was
een land van familie-uitbating en grootgrondbezit. Enkele magnaten (19) bezaten reusachtige domeinen, terwijl de adellijke middenstand, ongeveer 30.000 families, gemakkelijk en confortabel leefde
van landrenten of in het beoefenen der openbare ambten. De kleine
adel daarentegen, ongeveer 160.000 families, leefde bekrompen, was
ontevreden en oproerig. De edellieden voerden het hooge woord in
de plaatselijke vergaderingen van de Comitaten (20) . Een bourgeoisie
(16) In een in het Latijn opgestelde studie over de algemeene Slavische taal.
(17) Cfr. Georges Weill o.c.
(18) Een grondwet werd in de Middeleeuwen door de aristocratie aan den koning
opgedrongen.
(19) Adellijke heeren.
(20) Het land was in 55 comitaten of districten ingedeeld. Ieder jaar vergaderden
de edellieden van elk comitaat, in een congregatio, gelast met de benoeming der
districts-functionarissen en van de twee afgevaardigden bij den Landdag.
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trof men er om zoo te zeggen niet aan. De boeren, buiten enkele
vrije landbouwers, waren allen lijfeigenen.
In de grensgebieden werden de vreemde volkeren, meestal Slaven,
hard behandeld. Vandaar doffe berusting, of verkropte haat jegens
den verdrukker. Alleen de Slavische adellijke families hadden zich
tamelijk snel laten assimileeren.
De eerste officieele oppositie van Hongarije tegen Oostenrijk dagteekent van 1825, wanneer Frans I, na een interruptie van 15 jaren,
den Hongaarschen Landdag bijeenroept. Maar die eerste oppositie
is van weinig belang, doordat zij zich, aangaande voor Oostenrijk
zeer secondaire vraagstukken, uit. Zoo eischte de Landdag dat het
Hongaarsch als officieele taal, het Latijn in de vergaderingen vervangen zou. Staatsgevaarlijk was dat voor Oostenrijk allerminst.
Maar de hervormings- en oppositiegeest kreeg weldra andere vormen door toedoen van twee mannen, die in de geschiedenis van hun
land een groote rol hebben gespeeld : den gematigden progressist
Graaf Stefaan Szechenyi (21), en den radicaal Kossuth.
De eerste was een ontwikkeld en bereisd man, die de economische
en kultureele ontwikkeling van zijn land wilde bewerken, zonder
daarom den invloed van de aristocratie te verzwakken. Hij was
de meening toegedaan dat zijn vaderland vooral aan een beschaafde
taal, een gemoderniseerde landbouw en een eigen industrie behoefte
had. Om dat te verwezenlijken spaarde hij noch moeite noch geld.
Op eigen kosten stichtte hij een Akademie te Buda-Pesth en trachtte
onverpoosd Weenen voor zijn denkbeelden te winnen. Tevergeefs I
Metternich schrikte voor de minste hervorming terug en Kolowrat,
een Tsjeek, minister en vertrouweling van den Keizer, voelde weinig
voor de Hongaren.
Radicaler trad nu Kossuth op (22) . In 1832 was hij in den Landdag
getreden als vertegenwoordiger van den kleinen adel en weldra
ook als levenswekker en ruststoorder. Op den steun van Oostenrijk
rekende hij niet ; om medewerking er mede was hij zelfs slecht te
spreken, sedert hij vier jaar in de gevangenis had doorgebracht. De
hervormingsplannen van Szechenyi keurde hij niet af, maar ging verder en eischte meer. Zijn programma dat hij in zijn krant : Pesti
(21) D. Angyal, Le comte Etienne Széchenyi, in Revue des études hongroisec
et finno-ougriennes, t. VI (1926).
(22) Cfr. Kossuth, Gedenkschriften in 1891 uitgegeven.
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Hirlap, voor het gansche volk verkondigde, kan als volgt samengevat :
— Op sociaal gebied : de gelijkstelling van den kleinen adel met
den grootera ; — op economisch gebied : moderne uitrusting en
autonoom douanesysteem ; — op nationaal gebied : onafhankelijkheid
tegenover Oostenrijk, kultureele assimilatie van Slaven en Roemenen
onder Hongaarsch bewind. Niet alleen de Hongaarsche wetten, ook
de Hongaarsche taal opdringen aan al de rassen in het land.
De historische en mythologische studiën van een Stefaan Horvath
en een Csengery, de gedichten en de populaire verhalen van Jokay,
Jozef Eotvoes en Kemeny hebben dus ook in Hongarije, langs denzelfden weg als bij de Slavische volkeren, het ras-bewustzijn wakker geschud.
In het licht van het heerschende racisme alleen, krijgt de
Hongaarsche opstand van 1848 tegen de Oostenrijkers van Windischgraetz en tegen de Kroaten van jellachich zijn ware gestalte.
Ra ci sme in Italië,
In dit vluchtig overzicht van de Racistische beweging in de Donaumonarchie van 1848, zouden de toenmalige gebeurtenissen in Italië
ook dienen vermeld. Een groot deel van dit land was immers aan
Oostenrijk onderworpen en streed niet alleen voor onafhankelijkheid, maar ook voor de vereeniging van al de Italianen in éénzelfden
staat. Toch past een uiteenzetting van dien strijd minder in het kader
van deze studie, omdat de Italianen nooit aan het Racisme als zoodanig hebben gedaan. Hun Risorgimento steunt wel op het roemrijk
verleden van hun land, op de rechten hunner gemeenschappelijke
taal, kultuur, traditie en gewoonten, niet op raseigenschappen. De
Italiaansche beweging is dan ook eerder nationaal dan racistisch, al
blijven uiting en gevolgen ook dezelfde.
Het Racisme in Roemenië.

(23)

In Roemenië daarentegen belanden wij opnieuw in het gebied van
het echte Racisme. Kan het ook anders ? Omringd van Slavische of
geslaviseerde volkeren (de Bulgaren nl.) lag het land wijd open
(23) N. Iorga, Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie, t. II,
Bucarest, 1916.
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voor hun invloed. Het Roemeensche volk had daarbij in den loop
der geschiedenis én zijn onafhankelijkheid én zijn éénheid verloren.
Wat kon beter hun dit verlies doen aanvoelen en tot herstel ervan
bewegen, dan het voorbeeld van de Slaven der Donau-Monarchie ?
Het valt dan ook licht te begrijpen dat het Roemeensche Racisme
parallel loopt met het Slavische en zich op dezelfde wijze ontwikkelt. Deze ontwikkeling zal echter van langeren duur zijn doordat de betrekkingen tusschen de verschillende takken van het volk
door de politieke omstandigheden zeer werden bemoeilijkt.
Het oude land der Daciërs, waar de Romeinsche kolonisten, de
voorvaderen van de Roemenen, zich ten tijde van keizer Trajanus
hadden gevestigd, stond omstreeks 1815 onder verschillende heerschers : Transylvanië werd in 1668 bij Hongarije ingelijfd, terwijl
de Turken de centrale provinciën van Valachije en Moldavië in hun
bezit hielden en de Russen sedert 1812 Bessarabië bezetten. Bij die
politieke verbrokkeling, kwam nog de godsdienstige splitsing. Moldavië, Valachije en Bessarabië waren nog steeds Grieksch-orthodox
terwijl de Roemenen uit Transylvanië zich tot den Roomsch-katho.lieken godsdienst hadden bekeerd.
Zoo stuitte dan de politieke vereeniging van het Roemeensche
volk op de tegenkanting van Hongaren, Turken en Russen, terwijl
de verscheidenheid van godsdienst de onontwikkelde massa tegen
elke kultureele toenadering innam. De orthodoxe Roemenen verafschuwden de « afvalligen » uit Transylvanië en dezen, van hun kant,
misprezen de anderen om hun schisma. Op den steun van een volksbeweging kon het Racisme daar aanvankelijk dus niet rekenen. Maar
de intellectueelen stapten al zeer vroeg over het godsdienstig verschil heen en zorgden voor kultureel samenvoelen in afwachting dat
de omstandigheden een politieke vereeniging zouden mogelijk maken.
Ook hier gaat de beweging uit van philologen en geschiedschrijvers
Ook hier is de invloed van de Fransche Revolutie, maar voornamelijk van de Duitsche wetenschap merkbaar. De Fransche invloed
werkt in Moldavië en Valachije en versterkt de nationale onafhankelijkheidsbeweging aldaar ; de Duitsche invloed dringt door in
Transylvanië en stuurt er de katholieke Roemenen in racistische
banen op. Omstreeks 1840 vloeien beide bewegingen samen en ontstaat de Groot-Roemeensche Gedachte, welke eerst door den Wereldoorlog tot verwezenlijking zou komen.
Reeds in de XVIII e eeuw komen Roemeensche geestelijken tot de
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overtuiging dat zij te midden van de Hongaren en de Slaven, een
hoogere cultuur vertegenwoordigen. Aanleiding daartoe gaven hun
hooger studiën aan de Italiaansche seminariën. Daar hadden zij
voeling gekregen met de letterkunde en de beschaving van het oude
Rome waarvan zij de erfgenamen waren. Daar ook hadden zij zich
vertrouwd gemaakt met de Duitsche wetenschappelijke methoden en
gezien hoe die, uitgaande van de studie der Klassieke Oudheid,
overgingen tot het ontdekken van het oude Germanië en zijn kultureele schatten.
In hun land teruggekeerd, pastten zij nu diezelfde methoden toe
om op wetenschappelijken grondslag, door geschiedenis en philologie,
de banden tusschen de Roemeensche taal en beschaving en de Latijnsche vast te leggen. Dit was voornamelijk het werk van de
school van Blaij omstreeks 1750 gesticht en waarvan Samuel Klein,
G. Sinkaï en Pieter Maïor later de voornaamste vertegenwoordigers
zouden zijn.
Intusschen hadden de leidende standen in Moldavië en Valachije
met de Fransche literatuur ook de Fransche vrijheids-ideeën gretig
overgenomen. Deze wekten bij hen het intens verlangen op naar
onafhankelijkheid. Zoo ontstond omstreeks 1798 de Nationale Partij
voor de vrijheid en de grootheid van Roemenië. Het is venzelf sprer
kend, dat die vrijheidsbeweging gepaard ging met een groeiend
bewustzijn van nationale eigenwaarde ; een gevoel, dat op zijne
beurt gevoed werd, door wat de Transylvaansche stambroeders over
het verleden van het Roemeensch-Latijnsche ras wisten mede
te deelen.
In het begin reeds der XIXe eeuw gaan de Moldo-Valachen zich
dan ook op hunne beurt tot Rome en Italië wenden, als tot de bakermat van hun ras. Georg Assaki, de dichter, bezingt in Rome (1812)
de oorsprong van het Roemeensche ras en keert naar zijn land terug
om er scholen te openen met het Roemeensch als voertaal, een
Nationaal Theater te stichten (1817) en kranten uit te geven.
De grootste invloed op het volk ging nochtans uit van Georg
Lazar, de nationale opvoeder, zooals men hem genoemd heeft. Zijn
disciepel Radulescu, die ook een vooraanstaande plaats in de beweging zou innemen, getuigt van zijn meester : dat zijn lessen ware
sermonen geleken, door de wijding die er van uitging en de overtuiging waarmede hij ze voordroeg. De grootheid van hun Romein•
sche afkomst en de kultureele éénheid van al de Roemenen, van de
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Hongaarsche grenzen af tot aan de Zwarte Zee, waren schering en
inslag van zijn onderwijs.

***
Zoo hadden zich dan de Racistische theorieën ook buiten de
grenzen van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije weten te ontwikkelen. Toch konden zij niet in de jaren 1848-49 de verwachte vruchten afwerpen. De politieke geschiedenis van Europa leert ons waarom.
De bloedige strijd waarvan de Donau-landen in die jaren het tooneel
waren, eindigde met de nederlaag van Italianen en Hongaren, terwijl
de Slavische volkeren, die uit haat tegen de Magyaren, voor Oostenrijk partij hadden gekozen, door de overwinnaars met nieuwe boeien
werden beloond.
Ook het Duitsche racisme leed hierbij, hoewel op onbloedige wijze,
de nederlaag. Van de haast onoverkomelijke moeilijkheden waarmede de ultra-conservatieve regeering der Habsburgers te kampen
had, wilde het gebruik maken om- Groot-Duitschland op een nieuwe
basis in te richten. Een éénheidsstaat moest het worden, bevrijd van
het particularisme der Staten en waarin het Duitsche volk de wetgevende macht in handen had. Reeds was een Duitsch volksparlement
te Francfort bijeengekomen om de nieuwe grondwet op te maken ;
reeds had men de keizerskroon aan den Koning van Pruisen, Frederik
Willem IV aangeboden, toen de kansen voor de Habsburgers keerden, dank zij de alliantie met de Slaven en de tusschenkomst van de
Russische legers. Het Parlement te Francfort werd ontbonden, Frederik-Willem IV werd gedwongen de hem aangeboden kroon te
weigeren en de Duitsche vorsten waren verplicht de politiek van
Weenen na te volgen en de oude toestanden, de verlammende,
egoïstische gewestpolitiek voort te zetten. (24)
Het eerste offensief van het Racisme liep dus op een nederlaag
uit. Definitief echter was die nederlaag niet. Weldra zou het Racisme
opnieuw het hoofd opsteken en dat nog wel in het land, van waaruit
het den beslissender slag ontvangen had, nl, in Rusland.

('t vervolgt) .

(24) Door hun onbeholpen optreden, hun onderlinge geschillen, waren de Duitschers toch ook verantwoordelijk voor die uitkomst.
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Mededinging beperkt
door Prof., Mr R. VANDEPUTTE,
Hoogleeraar te Leuven

( De juiste ordening van het economisch
leven kan niet aan een ongebonden concurrentiestrijd worden overgelaten...
Zonder twijfel is de vrije concurrentie
te rechtvaardigen en ook zeer nuttig, zoo
zij binnen zekere grenzen gehouden wordt,
maar zij kan in het economisch leven
volstrekt geen leidend beginsel zijn ).
Encycliek Quadragesimo Anno.

Volledige vrijheid
In het eerste deel van de Belgische Grondwet, werden de groote
moderne vrijheden door het Nationaal Kongres afgekondigd. Ten dien tijde beschouwde men ze als een belangrijken factor
van vooruitgang. De vrijheid van vereeniging, het recht om zijn
meening vrijelijk uit te drukken, om vergaderingen te beleggen zonder
voorafgaande inmenging van de openbare besturen, dat alles zou
voor het individu en voor de samenleving de schitterendste vruchten
afwerpen.
Opvallend is het dat de vrijheid van den handel en de vrijheid
van de nijverheid in de Grondwet niet worden vermeld. Welwillende
commentatoren verklaren dat een dergelijke vermelding overbodig
was : sinds de Fransche Omwenteling die een einde had gesteld
aan gle corporatieve inrichting van de nijverheid (wetten van 2-17
Maart en van 16-17 Juni 1791) , twijfelde niemand meer aan het
bestaan van het recht voor ieder persoon om zelf te beslissen welk

beroep hij zou uitoefenen en op welke wijze. Dat recht was de
hoeksteen van het alom erkende en geprezen economisch Liberalisme.
Kwade tongen insinueeren integendeel dat de vrijheid van den handel en van de nijverheid in de Grondwet niet wordt aangestipt omdat
de opstellers zulks vergeten hebben.
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De zaak heeft ten slotte weinig belang : spruit het stilzwijgen van
de Grondwet op dit gebied voort uit een beredeneerde beslissing of
uit een onachtzaam verzuim, om 't even ! Een feit is zeker : sinds 1830
heeft de vrijheid van handel en nijverheid practisch bestaan en de
rechtbanken hebben steeds dat bestaan als wettelijk bekrachtigd.
Iedereen mocht handelaar worden of nijveraar. Iedereen had het
recht zijn prijzen naar goeddunken vast te stellen. Iedereen zou de
klienteel aanlokken met de middelen die hij goed vond. Niemand
kon het quantum van de productie beperken. Wie stocks opeenstapelde oefende zijn recht uit en wie ontzaglijke hoeveelheden ineens
op de markt wierp, eveneens. In dit alles heerschte volledige vrijheid. Slechts één regel, één beperking diende men in aanmerking te
nemen : men moest zich onthouden van iedere oneerlijke mededinging. De wetgever had echter nooit de oneerlijke mededinging
bepaald en wanneer de rechtbanken uit dien hoofde schadevergoeding moesten toekennen, tastten ze zeer dikwijls in het onbekende.
Doch sinds enkele jaren, en vooral sinds enkele maanden, begint
de toestand er heelemaal anders uit te zien. De nijverheid en de handel worden gereglementeerd. De contingenteering, waarbij het buitenland slechts een zekere hoeveelheid van onze producten aanvaardt, dwingt reeds tot die reglementeering. De openbare besturen
zullen namelijk moeten vaststellen ten beloope van welk bedrag
ieder nijveraar mag exporteeren. Daarover hebben wij het echter
nog niet zoozeer wanneer wij spreken van reglementeering van handel en nijverheid. Wij bedoelen vooral dat ook op de binnen l a n d s c he markt de voorwaarden waarin de productie en de
verdeeling van de waren zullen geschieden, door het openbaar gezag
worden omschreven.

De Besluit-Wet van 13 Januari 1935
Onder dit opzicht verdient een recente besluit-wet van 13 Januari
1935 bijzondere vermelding. De titel er van luidt : a Koninklijk besluit
waarbij toelating wordt verleend tot het instellen van een economische reglementeering van de voortbrenging en de verdeeling :^ .
De regeling, in dezen tekst bevat, is een belangrijke stap op den weg
naar de organisatie van het bedrijfsleven. Het ten
huidigen dage zoo vaak geprezen co rpo r at i s m e komt hier tot
verwezenlijking.
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De besluit-wet gaat uit van de volgende vaststelling : wij leven
onder een regime van vrijheid van vereeniging, het princiep werd
uitdrukkelijk erkend in een wet van 24 Mei 1921 ; wie bij een groepeering verlangt aan te sluiten, heeft het recht zulks te doen ; wie
zijn toetreding weigert, kan tot aansluiting niet worden gedwongen ;
wanneer men eenmaal lid wordt van een vereeniging, dan moet men
natuurlijk haar discipline aanvaarden, haar statuten eerbiedigen, haar
voorschriften volgen ; doch zoolang men buiten de vereeniging blijft,
kan men van harentwege niet den minsten dwang ondergaan.
Iedereen weet dat er in ons land allerhande beroepsvereenigingen
bestaan : handelaars, nijveraars die de zelfde waren importeeren,
uitvoeren of vervaardigen maken deel uit van een beroepsgroepeering, zij onderwerpen zich dan ook aan de onderrichtingen welke door
die groepeering worden verstrekt aangaande de uitbating van het
bedrijf. Het gebeurt echter altijd dat sommige kooplieden of fabrikanten niet toegetreden zijn tot de ingerichte beroepsvereeniging. Zij
zijn dan ook, zooals gezegd, niet gehouden door de maatregelen
die de vereeniging treft. Hierdoor kunnen zij vaak een zeer verderfelijke mededinging voeren tegenover de aangesloten leden. Van hun
vrijheid gebruik — of misbruik — makende, verkoopen zij aan voorwaarden die het beroepsorganisme voor haar leden heeft verboden.
Tegen dezen toestand reageert de wetgever door de besluit-wet van
13 Januari 1935, Weliswaar legt hij de toetreding tot een b ;roepsvereeniging niet op. Doch volgens artikel één, kan « elke beroepsgroepeering van voortbrengers of verdeelers, bekleed met de burgerlijke rechtspersoonlijkheid, de uitbreiding vragen over al de andere
voortbrengers of verdeelers, behoorende tot denzelf den tak van
nijverheid of handel, van een door haar vrijwillig opgenomen verplichting inzake voortbrenging, verdeeling, verkoop, uitvoer of invoer. » Daartoe zal gezegde beroepsgroepeering een verzoekschrift
richten tot den Minister van Economische Zaken. Bij dit rekwest
moeten verschillende bijlagen worden toegevoegd en namelijk een
memorie waaruit blijkt dat de uitbreiding van den door de vereeniging getroffen maatregel, wenschelijk is voor het algemeen welzijn en
dat die maatregel vrijwillig genomen werd door de handelaars of
nijveraars die de meerderheid van de betrokken belangen vertegenwoordigen.
Er zijn dus, zooals men ziet, voor de uitbreiding twee vereischten.
Eenerzijds moet het algemeen belang er door gediend zijn. Men zal
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bij voorbeeld rekening houden met de wettige verlangens van de
werklieden die in de betrokken ondernemingen werkzaam zijn. Anderzijds moet een meerderheid van handelaars of nijveraars de voor
uitbreiding voorgestelde regeling vrijwillig hebben aangenomen. Hoe
dient deze meerderheid te worden begrepen ? Desaangaande krijgen
wij uitleg in het verslag aan den Koning dat de besluit-wet voorafgaat.
Niet zoozeer het aantal der handelaars of nijveraars die de regeling
vrijwillig hebben aangenomen komt in aanmerking als wel de belangrijkheid van de ondernemingen die zich aldus spontaan onderwerpen.
Andere vraag : zeer dikwijls zal de beroepsvereeniging die den maatregel heeft goedgekeurd, zulks niet hebben gedaan met algemeenheid
van stemmen. Er was een oppositie die den maatregel weliswaar aanvaardt, doch slechts uit tucht, omdat volgens de standregels van de
beroepsvereeniging de minderheid zich moet neerleggen bij de besissingen van de meerderheid. Mag men die minderheid beschouwen,
als hebbende vrijwillig haar goedkeuring verleend ? Het antwoord
is bevestigend. Die minderheid telt mede bij de berekening van degenen die, vóór iedere officieele tusschenkomst, den maatregel uit
eigen vrije beslissing hebben aangenomen.
Wanneer de Minister van Economische Zaken de meening is toegedaan dat het verzoekschrift in aanmerking kan genomen worden,
beveelt hij de publicatie ervan in het Staatsblad. Binnen de 10 dagen
mag dan door ieder belanghebbende verzet worden aangeteekend
tegen de uitbreiding van de beslissing getroffen door de verzoekende
groepeering. Daarop worden de verzoekende partij en de verzetdoende partij bijeengeroepen, op initiatief van het Ministerie van
Economische Zaken, ten einde scheidsrechters aan te duiden met als
zending vast te stellen of de uitbreiding der beslissing, getroffen
door de beroepsvereeniging, al dan niet wenschelijk is. Geraken de
partijen niet accoord betreffende de benoeming van scheidsrechters,
dan wordt het geschil onderworpen aan een Raad der Economische
Geschillen die door de besluit-wet wordt tot stand gebracht. Zoo
geen verzet tegen het verzoekschrift strekkende tot uitbreiding van
een maatregel is opgedaagd, of zoo, in geval van verzet, de scheidsrechters of de Raad voor Economische Geschillen het verzet ongegrond hebben verklaard, mag bij Koninklijk Besluit de aangevraagde
uitbreiding bevolen worden. De verplichtingen vrijwillig opgenomen
door de leden van de verzoekende groepeering betreffende de voort-
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brenging of de verdeeling der producten, worden aldus ook opgelegd
aan alwie behoort tot denzelfden tak van nijverheid of handel. Die
verplichtingen gelden bovendien voor degenen die in de toekomst
met de uitbating van een dergelijken handel of nijverheid een aanyang zouden maken. Zoo de getroffen maatregel erin bestaat de
voortbrenging, den uitvoer of den invoer van een artikel te beperken,
mag niemand zich vestigen voor het produceeren, het importeeren of
exporteeren van dat artikel zonder voorafgaande machtiging, verleend bij koninklijk besluit.
Indien het advies van de scheidsrechters of van den Raad voor
Economische Geschillen ongunstig is tegenover de uitbreiding van
een maatregel aangenomen door een beroepsvereeniging, wordt het
verzoekschrift strekkende tot de uitbreiding eenvoudig verworpen.
Zooals men ziet, druischt de besluit-wet rechtstreeks in tegen de
vrijheid van handel en nijverheid. Het economisch liberalisme moet
wijken voor een georganiseerde productie en afzet van de goederen.
Om de naleving te verzekeren van de koninklijke besluiten die op
verplichtende wijze, voor allen, de voortbrenging en de verdeeling
zullen reglementeeren op initiatief van een bedrijfsgroepeering, voorziet de besluit-wet strenge toezichtsmaatregelen en strafbepalingen.
De ingenieurs van het mijnkorps, de inspecteurs van de nijverheid
en van den arbeid worden namelijk gelast met de bewaking over de
tenuitvoerlegging der maatregelen die tot alle ondernemingen van een
zelfden nijverheidstak worden uitgebreid. Om dit toezicht te kunnen
uitoefenen, hebben zij het recht aan de bedrijfsleiders en hunne onderhoorigen alle inlichtingen en dokumenten te vragen die voor het
onderzoek nuttig kunnen zijn. Wie zich aan deze controlemaatregelen
niet onderwerpt, wordt gestraft met een boete en zelfs met gevangenisstraf. Tevens voorziet de besluit-wet de beteugeling van de
overtredingen op de koninklijke besluiten die de productie en de
verdeeling zullen regelen. Boeten kunnen uitgesproken worden gaande tot 100.000 fr. en gevangenisstraffen met een maximum van zes
maanden.

De Besluit-Wet van 23 December 1934
Natuurlijk neemt de besluit-wet van 13 Januari 1935 de mededinging niet heelemaal weg. Beroepsvereenigingen treffen wel
maatregelen die de mededinging luwen. Zij kunnen ook de uitbreiding
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van die maatregelen bekomen tegenover de weerspannigen. Doch
tusschen een dergelijke beperking van het individualisme en de algeheele afschaffing van de handels- en nijverheidsvrijheid, ligt nog een
heel eind wegs.
Een betrekkelijke vrijheid bestaat dus nog wel. De wetgever heeft
echter gewild dat men er geen misbruik zou van maken.
Daarom werd reeds, op 23 December 1934, door een andere
besluit-wet een regeling afgekondigd bevattende K Bescherming
van de voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere
handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden der mededinging ». De besluit-wet heeft een uiterst breed
toepassingsgebied. Alle handelaars, nijveraars of ambachtslieden
die vanwege hun mededingers te klagen hebben over handelingen strijdig met de eerlijke gebruiken inzake handel of nijverheid,
mogen aanspraak maken op de beschermingsmaatregelen die
de wetgever aanbiedt. (1) Tot hiertoe kon men in een dergelijk geval
slechts een geding inspannen wegens oneerlijke mededinging vóór
de burgerlijke rechtbank of de handelsrechtbank. Het duurde maanden vooraleer de zaak werd afgehandeld. Middelerwijl stond het den
mededinger vrij zijne oneerlijke praktijken voort te zetten. Wanneer
hij ten slotte veroordeeld werd, kon wegens zijne insolvabiliteit de
schadevergoeding die het vonnis toekende, niet geïnd worden. Daartegen reageert de besluit-wet. Het slachtoffer van oneerlijke
mededinging mag zijn tegenstrever dagvaarden vóór den Voorzitter van de Handelsrechtbank die, bij bevelschrift, de schorsing van de ongeoorloofde mededinging zal gebieden. Het bevelschrift
wordt vlug en zonder ingewikkelde proceduur bekomen. Wordt het
gebod van den Voorzitter niet geëerbiedigd, zoo is de oneerlijke mededinger vatbaar voor correctioneele vervolging. De boete beloopt
van honderd tot tienduizend frank. Bovendien kan de rechter de pu(1) Art. I der Besluit-wet verklaart :
4( Wanneer, door een handeling, strijdig met de eerlijke gebruiken inzake handel
of nijverheid, een handelaar, een nijveraar of een ambachtsman aan zijn mededingers of aan een onder hen, een gedeelte van hun cliënteel ontneemt of tracht te
ontnemen, hun crediet aantast of tracht aan te tasten, of, meer algemeen, hun concurrentievermogen aantast of tracht aan te tasten, beveelt de voorzitter van de
rechtbank van koophandel het ophouden van deze handeling, op vordering van
de belanghebbenden of van een onder hen, of van een beroepsvereeniging, hebbende de rechtspersoonlijkheid, waarvan ze deeluitmaken ».
Art. 2 somt heel omstandig wie « inzonderheid » zulke daad begaat.
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blicatie van het vonnis der boetstraffelijke rechtbank bevelen door
inlassching in dagbladen of aanplakking aan den voorgevel der verkoopinrichting van den overtreder.
Deze besluit-wet werd reeds herhaaldelijk practisch toegepast.
Haar bescherming schijnt afdoende te zijn. De handels- en nijverheidsmiddens spreken dan ook hun voldoening uit over de getroffen
regeling. De ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken
die den tekst hebben opgemaakt, verdienen een bijzondere hulde.
Trouwens niet alleen de voormelde besluit-wetten maar talrijke nieuwigheden ingevoerd op het gebied van het nijverheidsrecht, hebben tijdens de laatste maanden bewezen dat het Ministerie
van Economische Zaken een lofwaardige bedrijvigheid aan den
dag legt.

••
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Brief aan een kunstenaar
door Em. JANSSEN, S. J.

Mijn goede vriend,
Neen, uw brief is niet duister. Had ik u nooit ontmoet, en had ik
nooit uw stem en gebaren waargenomen wanneer ge iets met klem
beweert : dan zou ik minder den drang inleven die u zoo suggestief
schrijven doet. Nu is me alles klaar, behalve — natuurlijk — de intensiteit van uw kwelling.
Een modern kunstenaar die niet voor het succes noch voor het geld
werkt, kan, meent ge, zich aan het geloof niet voeden... Ge waardeert het ! Ge benijdt de simpelen voor wie alles zoo vredig en
veilig is ; nooit of nimmer zoudt ge iemand dien schat willen ontrooven !... Maar voor u en voor menschen van uw slag is die burcht
gesloten : midden op de vlakte staat ge, alle vijanden ten prooi.
Ge stelt het geloof tegenover de wetenschap niet, zooals men dat,
tot ver in de XIX e eeuw, gedurig voorwendde. Ge aanvaardt zelfs
dat, op vele domeinen, de geloovigen gemakkelijker een weg en een
methode vinden ; en zeker hebben zij niet minder dan de anderen
gepraesteerd. Maar tegen de wetenschap zelf voelt ge bijna dezelfde
bezwaren als tegen het geloof : zij is vervlakt tot louter methodiek,
onbewogen door de levende werkelijkheid.
Eén element bekoort u in de christelijke levensbeschouwing : de
mystiek. Zich voeden aan het stralend licht der godheid, zich bewegen in het land waar geen van wederkeert, zich door God voelen
aangetrokken in de huivering die alle dingen opstuwt naar Hem !...
Maar zulk leven lijkt u onverwezenlijkbaar ; en schuw vraagt ge u
ook af in hoever het verband houdt met de onveranderlijk geformuleerde geloofswaarheden.
Dan wordt ge moedeloos ; want ge hecht aan dat intense leven —
zwellende intuïtie met heldendaden doorvlochten — dat de mystiek
u brengen zou, het geloof niet. En ge grijpt naar een ander levens-
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geweld : dat van het gevaar en het avontuur. Het edelweis wilt ge
plukken op hooge toppen van steile bergen ; maar als ge de bloem
grijpen kunt, is het genot voorbij. Hoe de verschrikking van het gevaar een huiverend hart verwijdt ; hoe een avontuurlijk zwalpen het
leven vult met sterke en woeste aandoeningen ; hoe een cynisch
consequent-zijn, tegen alle traditie en kleinheid in, u een scherp
zwaard in de hand geeft en een wreed genot in het hart ; hoe een
sprong in het onzekere onvermoede krachten doet losspringen in
uzelf ; hoe de zonde met haar verwoesting een opstanding kan voorbereiden waardoor het kwaad als een weldaad wordt...: als een
nieuwe conquistador doorheen de oneindigheid van het menschenhart wilt ge genieten van nooit gemaakte tochten. Groot en breed
lijkt u zoo'n opvaart, tegenover de doffe benepenheid der simpele
geloovigen, en hun onwetenden vrede,
Zijt ge gelukkig ? Sombere vragen bestormen u ; niets staat vast.
Het hiernamaals en het lijden op de wereld, God en de ziel, Gods
Voorzienigheid en Zijne hel, de boosheid der menschen en hun verlangen naar zuiverheid...: heel het zwoegen der wereld zwoegt in u,
als lagen de lasten van velen gestapeld op uw kreunende zwakheid...
Zijt ge gelukkig ? Zeker zoudt ge met niemand willen ruilen, want
ge beseft soms dat ge een geheimzinnige zending vervult. .. Ge zijt
niet gelukkig ; maar dat gevoel van ongelukkig-zijn is ook een geluk.
Zich langs alle kanten bedreigd weten, en zoo strijden ! Totdat ge
er bij vallen zult, als een man !...
...Herhaalde malen wellicht hebt ge inwendig geprotesteerd...
Mogelijk oordeel ik verkeerd ; zoO echter komt gij me voor, nu ik, na
vele gesprekken, ook uw brief heb willen doorgronden. Neen, zoO
nog niet ; want het onuitsprekelijke dat uw diepste leven uitmaakt,
heb ik natuurlijk nog veel minder dan gijzelf kunnen uitspreken.
Ge zijt de eenige niet, op wie de moderne ontreddering diep
inwerkt.
« Dat is het niet, » meent ge, « mijn moeilijkheden reiken veel
verder !... » Maar wat nu gebeurt gaf er wellicht aanleiding toe :
geen mensch staat buiten zijn tijd ; en, beïnvloed door actueele behoeften stelt hij, onder een nieuwen vorm, de eeuwige vragen... Ge
zijt de eenige niet...
Want de moderne crisis heeft velen getroffen. De economische
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en sociale onmacht van het staatsbestuur, de zedelijke verwildering
in alle standen, de weerloosheid der massa tegenover sluw bedrog
en ongestraft machtsmisbruik...: hoeveel ontevreden bitterheid en
baldadige haat klaagt en woedt in kranten en tijdschriften ; hoeveel
meer vreet er, diep in de harten !... Hoe zwak, hoe argeloos zelfingenomen dikwijls, de pogingen tot herstel en evenwicht ! De Roomsche Kerk, ja, wil massa's organiseeren tot rechtvaardiger, liefdevoller, vrediger leven : hoe weinig menschen, betrekkelijk, bereikt ze
nog ! En, hier in 't land (zoo hebt ge me eens gezegd), hoe weinig
schijnt ze zich om ware cultureele en intellectueele noodwendigheden
te bekommeren ; tenzij in zoover ze, superieur zelfvoldaan, hun natuurlijke voldoening als verhinderen zou ! Het komt u soms voor
dat ze vermolmd is, terwijl ze zich steenrots noemt... Zedelijke en
maatschappelijke deugden, Katholiek leven : alles lijkt u tot verstarde
begrippen teruggebracht en geplogenheden zonder inhoud, tot hopeloos verouderde en tot onbeholpen moderne propaganda. Dorre takken die de eerste storm zal neerrukken van den boom ; en welk nieuw
leven zal er dan in opstijgen ?
Nog eens, ge zijt de eenige niet die zich, stuk voor stuk, beroofd
ziet van zijn dierbaarste schatten, In uw ziel zooals in de wereldorde
staat alles ineens op het spel ; zonder houvast voelt ge u verglijden
in het duister... Doch terwijl anderen zichzelf als verdeelen -- ze
blijven getrouw aan het oude en ze ondergaan het nieuwe —, omarmt ge, met heel uw liefde voor de ééne werkelijkheid, het nieuwe
dat u verscheurt. « Een ernstig artiest moet een held zijn », hebt ge
me eens gezegd ; als een held gaat ge op zoek naar nieuwe vormen
van stevig geluk. Klagen, verbittering, opstand zelfs ; geen negatief
werk voldoet u nog. Een nieuwen oogst wilt ge daadwerkelijk
voorbereiden, en dagelijks ondervindt ge dat hij slechts groeit uit
gestocrven graankorrels... Sterven dan ! Als een gedurig strijden en
lijden staat het leven voor u : een miskend vergaan..., is dat misschien uw boodschap aan de menschen ? Uw lichtend spoor ?... Het
spoor tenminste van een oprecht zoeker !
Alles komt terecht. Door veel twijfel en onzekerheid gaat ge naar
de schoonste verovering ; wellicht zult ge God eens danken omdat
ge dit hebt doorgemaakt,
Mits een zuiver inzicht en een edel hart ; mits nederige edelmoedigheid...
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... Zie me niet verstoord aan : ik verdenk u van niets. Maar onder
den schijn van nederigheid en liefde verblinden ons meermaals zelfzucht en trots : zelfzucht als zouden al de anderen, die met ons niet
instemmen, kleinzielig handelen ; trots waardoor wij er groot op gaan
het succes niet te zoeken noch het geld. Zelfzucht en trots : we zijn
er ons bewust van dat ons scherper doorgronden en inniger bezielen
veel dieper gaat dan grove propaganda en grootsprakerige actie, en
zulk bewustzijn wordt een schamper misprijzen voor de machtigste
massabeweging... Voor een deel der werkelijkheid sluiten we de
oogen ; in den nauwen kring van eigen gedachten folteren we onszelf... Zelfzucht en trots : de Narcissus-contemplatie van onze eigen
begaafdheid maakt van ons leven, tot genotvolle vruchtbaarheid
bestemd, een somber gekweld voortbrengen van bittere vruchten...
Ik verwijt u niets ! Maar om zulk gevaar te keeren moeten we onze
natuurlijke fierheid, door aanhoudende zuivering, versterken. Wij
moeten ook leeren bidden en rustig zijn : rustige gebeden die
« ...komen als stralen gegleden
door onze nacht » ;
en die zijn
4:
gedachten
gedrenkt met innigheid,
gevormd in zuivere zachte
ootmoedigheid »... (1)
Gulle tegemoetkoming past ons voor kleine schamelheid, en de
volkomen onderwerping aan Gods wil. We mogen haast niet weten
dat we ons eigen voordeel niet zoeken... Goede, nederige menschenf
van alles onthecht en tot alles bereid, alsof het niet anders kon I Met
den tijd zal het dan, waarlijk, niet anders meer kunnen ; en het
Katholiek geloofsleven voedt deze aanhoudende krachtinspanning
met steeds pramende liefde, zelf voller bij ieder geleverden arbeid.
Mits een heldhaftig leven zullen uw werken vanzelf, de « zaligheid » doen inademen van die « hongeren en dorsten naar de rechtvaardigheid ». Heilige kunstenaars heeft onze tijd noodig ; even
eenvoudige kinderen van God en Zijn Kerk als vermetele ontdekkers
wien geen avontuur blijft gespaard, even actief als rustig, even intens
voortgejaagd als volkomen bevredigd, even mild als rein, even inge

(1) H. Roland Holst-van der Schalk. Verworvenheden, bl. 8.
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togen als vol van breede belangstelling, even vroom als fier, even
deemoedig als persoonlijk.
Ik paai me met woorden !... Toch niet ; maar de vereeniging van
tegenstrijdige hoedanigheden is de kostbare buit van jarenlang geweld... Eens wordt zij, hoop ik, uw bezit ; en, nu ik met uw levensgang wat bekend ben...: niets liep verkeerd, niets is verloren...,
mits nederige edelmoedigheid vervult ge eens een heerlijke zending.

4i■ •
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Prof. Dr. L.

Scharpé

(Thielt, 24 October 1869 -- Betecom, 4 Mei, 1935)
door Dr J. VAN MIERLO, S. J.,
lid der kon. Vlaamsche Academie

Op Zaterdag, 4 n Mei, bij het aanbreken van dien mooien lente-morgen, op den eersten Maria-dag van de Meimaand, is prof. Scharpé, in zijn landelijke woning te Betekom bij Aarschot, rustig ten
Heere gegaan. Een jaar te voren had hij een aanval gehad van angor
pectoris ; het ging over. Doch zoo iets spaart nooit. Met den moed
die hem kenmerkte had hij zich weer tot zijn dagelijkschen plicht
gezet. Niet zonder aandoening zagen zijn studenten te Leuven hem
trouw op post voor zijn lessen : per tram, per taxi kwam hij aan,
vergezeld van zijn vrouw, die nu niet meer van hem afweek, die hem
volgde en steunde waarheen hij ook gaan moest, in stille, christelijke
toewijding van elk oogenblik. Voet voor voet kwam hij dan afgeslenterd, elke tien stappen even rustend, altijd even dapper, en met
dien gullen glimlach, dien hij steeds over menschen en over Gods
schoone schepping wierp. Eens gezeten scheen hij alle kwaal vergeten
te hebben en werd hij weer de vurige, geestdriftige, soms strijdlustige,
bezielende Scharpé die hij was. Maar wij, zijn vele vrienden, die
wisten wat hem beloerde, waren niet zonder vrees. Een nieuwe aanval zou niet uitblijven, die het einde brengen kon. Toch hadden we
steeds gehoopt, dat hij, nog sterk van gestel en nu voorzichtig geworden, zoo toch nog lange jaren bij ons mocht blijven. Als dan op
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dien prachtigen Meidag de mare ons toekwam : Scharpé is dood,
hoe zeer we er ook voor beducht waren geweest, toch sloeg die nog
plotse en vroegtijdige scheiding ons eene smart in het hart, zooals
we zelden bij het heengaan van onze beste vrienden hebben gevoeld.
Want Prof. Scharpé was een dier edele Vlamingen, die zoo ontzaglijk veel voor hun volk hebben gedaan. Naast Vliebergh, Dosfel,
Depla, Persijn, en andere edele, onvergetelijk schoone figuren uit
onzen Vlaamsch-katholieken strijd, stond hij in de achting, den eerbied
de liefde der katholieke Vlamingen. Hij diende zijn volk niet zoozeer
door de politiek of de maatschappelijke actie, maar door de wetenschap, en in het bijzonder door de bezieling van zijn eigen echt katholiek Vlaamsch leven. Hij behoorde nog tot het opkomend geslacht
dier philologen, die de Vlaamsche traditie uit den romantischen tijd,
toen wij aan het hoofd stonden van de Nederlandsche philologie,
met niet minder geestdrift, doch nu met de degelijkheid van een wetenschappelijke methode, heeft voortgezet om haar tot hernieuwden
bloei, in gestadigen wedijver met de Noordnederlandsche op te voeren
en aan onze Belgische universiteiten op de plaats van eer te verheffen
die haar toekomt. Leerling, en steeds dankbare leerling, van Prof.
Vercoullie, dien anderen, nog ouderen baanbreker van de Nederlandsche wetenschap te onzent, werd hij te Gent aangetrokken door
Mgr. Stillemans, die hem een leerstoel aan de Leuvensche Universiteit
bezorgde, waar hij in 1898 aankwam.
Wat Scharpé als geleerde gepresteerd heeft, is in de oogen van
sommigen niet veel : uitgaven van Middelnederlandsche teksten, van
rederijkerspelen, van het tooneel van Cornelis Everaert in 't bijzonder, maar ze zijn voorbeeldig ; studiën over de fabel te onzent, van
Esopet af over De Dene tot Vondel's Warande der dieren : maar ze
zijn voor de wetenschap een blijvend bezit ; voornamelijk een uitvoerige Geschiedenis van de Vlaamsche letterkunde sedert 1830 waaraan
hij het leeuwenaandeel had : en die blijft haar waarde onverminderd
behouden. In de laatste jaren had hij zich meer bijzonder toegelegd
op de experimenteele studie van de phonetica. Op dit gebied is zijn
Nederlandsche uitspraakleer baanbrekend werk geweest ; nog door
velen wordt het beschouwd als het beste dat wij hebben.
Doch veel meer dan geleerde was Scharpé mensch : mensch in den
volsten en besten zin van het woord. Meer dan voortbrenger van
wetenschap was hij bezieler ; meer dan leeraar voor het examen was
hij leeraar voor het leven. Zoo hebben wij hem altijd gekend. Zijn
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lessen muntten niet bijzonder uit door ordelijkheid en methode. Dan
waren er te Leuven in de Germaansche philologie beter. En toch zullen de oud-Germanisten om strijd verklaren, dat nog van Scharpé
de meest prikkelende en bezielende invloed uitging. Zijn voorzichtige,
op de vele toevalligheden van het menschelijke kennen bedachte geest
belette de doctrinaire uiteenzetting, het vooroordeel en het systeem ;
zette aan tot de noodige wetenschappelijke scepsis ; verruimde het
inzicht. Zijn lessen waren onderonsjes. Bij het begin van ieder trimester kwam regelmatig opnieuw het goede voornemen : mijne heer
ren, we zullen niet meer rooken ! Dit duurde gewoonlijk zoo een
paar weken. Maar dan vergat de goede professor weer zijn eigen
vermaning ; te midden van de les trok hij verstrooid zijn pijp uit en
met een : « Hebt ge geen stekskes ? » kwamen weer van overal de
pijpen te voorschijn. Hij deelde zijn wijsheid niet mee pas-klaar in
doode formules, uit de hoogte van een professoraal katheder ; maar
kwam zoo dicht bij zijn studenten, naast hen, vriendschappelijk, kameraadschappelijk ; met hen wikkende en wegende, tot de formule
voorloopig vaststond, indien ze niet in de volgende les werd herzien.
Met het examen had men dan wel wat last ; maar men voelde, dat
men zoo veel meer echte wetenschap had opgedaan.
Zijn tehuis, te Heverlee eerst, dan lange jaren in de Schapenstraat,
was voor allen de zoete inval. Bij dien professor ging men gaarne :
hij stond niet zoo ver af, niet zoo hoog weg. Dan werd een potje
koffie gesLhonkcn. « Nu moet Elisabeth Marcus 's pakken ! » sprak
dan die dappere, sterke vrouw, die Scharpé's eerste levensgezellin
was, en die hem regelmatig, jaar voor jaar, een nieuwen nakomeling
schenk. Dan zette ze den koffie op, terwijl de professor zijn wijsheid
uitdeelde, zijn lessen voortzette, zijn goeden raad niet spaarde, zijn
plannen uiteenzette, den werklust opwekte ; de richting dikwijls
voor het leven aanwees, het arbeidsveld uitdacht dat voor zijn studenten openlag ; de vruchten van eigen arbeid onbaatzuchtig afstond ; de boeken van zijn wel voorziene, op de hoogte van den
jongsten stand der wetenschap gehouden bibliotheek, als besluit
van de bespreking, naar huis meegaf.
Hij leefde voor zijne studenten. En dezen voelden in hem den
vader, die hun van harte was toegedaan ; die om hen zorgde, die hem
volgde later nog door het leven ; die hen terugbracht op den goeden
weg als ze er soms waren van afgedwaald ; die hen samenhield in
banden van onverbreekbare vriendschap, onder elkander en met de
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Alma Mater. Hij voedde hen vooral op in Vlaamsche overtuiging en
strijdlustigheid. Want ook de nood van zijn volk eischte hem op.
Hij stond te midden van den vlaamschen cultuurstrijd : met de
steeds jeugdige geestdrift, de taaie onverzettelijkheid, wars van alle
kuiperijen ; ongeduldig in zijn radicalisme ; minder man van de practische daad dan van de hooge bezieling ; dikwijls teleurgesteld, als de
schoone droomen die hij bouwde kwamen aanstooten tegen de ruwe
werkelijkheid, nooit gebroken.
Scharpé was een door en door goed mensch. Zoo is wel het beeld,
dat allen van hem meedragen, die hem gekend hebben. Zijn goedheid was het, die hem tot die vertrouwelijkheid met zijn studenten
aanzette ; die hem in den nood van zijn volk tot den strijd opriep ;
die hem ook allen nood lenigen deed. Hij kon niet zien lijden. Wat
al leed hij onder den oorlog, bij voorbeeld, geholpen, wat al armoede
hij bijgestaan heeft, wie zal het ooit ten volle weten ? Hij werd de
Ozanam van Leuven genoemd. Geen bedelaar of bedelares op de
straat, of op de meest kiesche wijze gaf hij hun zijn aalmoes. Na den
oorlog werd hij de nooit versagende toevlucht van allen die leden
om Vlaanderen ; voor hen en voor hunne kinderen heeft hij zich tot
bedelaar gemaakt in zijn alles-durvende Charitas.
Op één zijde van zijn persoonlijkheid werd tot nog toe weinig nadruk gelegd : op zijn diepen godsdienstzin. Misschien trof die zoo
niet uitwendig : Scharpé beoefende zijn godsdienst op de hem eigenaardige, steeds origineele, wijze : in allen eenvoud, niet zonder een
tikje van de mystieke aanraking. Zijn goedheid zelf had haar diepsten
wortel in zijn bovennatuurlijke liefde. Hij had die kinderlijke vertrouwelijkheid, die hem met onwankelbaar Godsvertrouwen in bestendige jeugd door het leven leidde. Ook te zijnen huize waren
paters en missionarissen welkom. Hij hielp hen allen zoo hij best kon.
Voor onze missionarissen stichtte hij zelfs het eerste wetenschappelijk missietijdschrift in het land, « Onze Kongo », waarvan hij gedurende de jaren van zijn bestaan zoo goed als alle werk op zich nam.
Om het goede te doen en te helpen verspreiden leende hij zijn
pen niet alleen tot het vertalen van het beste uit de Nederduitsche
literatuur, maar ook van vele ascetische en godsdienstige werkjes uit
het Duitsch. Die zijn alle anoniem verschenen ; hij deed het goede in
het verborgen, en eischte voor zijn arbeid geen belooning, geen geld :
de opbrengst ging geheel naar goede werken. En hij had een zeer
fijne pen. In zijn jeugd beloofde hij een onzer beste dichters en schrijn
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vers te worden ; doch dit talent is in hem onderdrukt geworden door
den nood van het leven en de eischen van de daad. Het laatste werk
dat hij vertaalde was : « Naar huis toe », beschouwingen over den
dood van grooten en kleinen. Toen hij er mee klaar was, zegde hij
tot zijn vrouw : « Zie, Odille, nu moet gij dit eens lezen ; dan zult
gij niet meer bang zijn te sterven ! » Het werk kwam juist van de
pers, te Averbode, toen hij zelf tot den Heer werd opgeroepen.
De schoonste trek in Scharpé's persoonlijkheid was wel zijn onbaatzuchtigheid, zijn alles voor anderen offerende Liefde. Nooit heeft
hij gestreefd naar geld : hij scheen de waarde van het geld niet eens
te beseffen. Hij rekende nooit op eerbewijzen, noch zelfs op dankbaarheid. Hij is integendeel in zijn diepste gevoelens miskend, in zijn
zuiverste bedoelingen gewantrouwd geworden. Hij ging zelf door
donkere tijden. Zwaar klopte de beproeving bij hem aan, toen hem
nog in die dagen de vrouw ontviel, die waakte over het huisgezin als
de sterke vrouw uit de Heilige Schrift. Zij was de kloeke, moedige,
hem waardige levensgezellin geweest. De Heer riep haar tot zich,
toen hare taak nog niet volbracht was. Maar die uitvaart zelf groeide
toen tot een machtige betooging aan van sympathie uit alle rangen en
standen, die hem over eigen leed en kruis heenhielp, in het goede
gevoel van de liefde, die zijn eigen alles gevende liefde had opgewekt.
En nu te Betekom, met den steun van haar, die de goddelijke
Voorzienigheid hem tot tweede levensgezellin had geschonken, scheen
hij nog alleen te leven voor zijn kleinkinderen, plantte hij boomen
en bloemen, kweekte hij bieën, eenden, ganzen en wat al meer, opdat
allen om de beurt bij grootvader eenige genoeglijke dagen en weken
in blijde vacantie zouden kunnen doorbrengen : opdat het bij hem
gezellig en goed zou zijn voor allen.
Zoo is een leven heengegaan, dat inderdaad een afstraling was
van Gods eeuwige Schoonheid, van Gods eeuwige Waarheid, van
Gods eeuwige Goedheid.
Kort vóór zijn dood had hij nog in zijn droom Vliebergh ontmoet.
En als hij heze zoo verrast vroeg wat hij hier kwam doen, had Vlieberch geantwoord : « Het gaat hier niet goed ; ik kom wat helpen. »
Hij moge nu zelf met Vliebergh en de andere edele Vlamingen, om
wier verlies wij nog treuren, ons helpen van boven, in onzen Vlaamschen en Katholieken nood. Dit is de troost die ons blijft : het katholieke Vlaanderen heeft een beschermer meer bij God.
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Eduard Brom
door Em. JANSSEN, S. J.

Den 24n April 11. overleed te Amsterdam de bekende katholieke
kunstminnaar en dichter Eduard Brom. Sedert December was hij
bedlegerig ; maar die oude man van meer dan 72 jaar verwachtte
den dood niet: a ik ben er nog noodig, » meende hij, v voor tien
jaar nog... »
Eduard Brom is een specifiek Hollandsche figuur die ons vreemd
is gebleven. Een kunstminnend handelaar...: zoo waren Potgieter
en Alberdingk Thijm ; dezen laatste stelde Brom zich tot voorbeeld
en leidsman, en na diens dood ging de taak van den katholieken
voorman voor een deel op den leerling over. Voor een deel I...
Brom bezat de veelzijdige ontwikkeling en kracht niet van den strijder voor katholieke vrijheid en rechten, van den ijveraar voor een
grootnederlandsche cultuur, van den asthetischen opvoeder zijner
geloofsgenooten ; -- maar de schuchtere en peinzende dichter kon
toch, doorheen de literaire omwenteling van na 1885, de katholieke
lijn voorttrekken waarbij de Bilderdijksche rhetorica zou worden
prijsgegeven en de volle directheid der Tachtigers aanvaard..., en
de bemiddelde kunstminnaar kon ook, geldelijk en zedelijk, elke poging in die richting steunen, richten, leiden. Zoo nam deze katholieke
At Moderne », toen in 1900 het tijdschrift Van o n z en Tijd
werd gesticht, daarbij een heel bijzondere plaats in ; zoo werd deze
Amsterdamsche assuradeur voorzitter van den kunstkring De V i o
lier. Hij bleef het tot aan zijn dood ; hij bleef ook dichten tot in
zijn laatste jaren.
Het dichtwerk van Eduard Brom is niet overweldigend ; het aristocratisch individualisme der eerste bundels (F e 1 i c e , 1892 ; 0 p gang, 1895) maakte gaandeweg plaats voor een milde tegemoet-

410

IN MEMORIAM : EDUARD BROM

koming waarbij de dichter toch zichzelf bleef (vooral in
Gr o o t st ad, 1927) . Op g a n g heet een zijner bundels : heel
zijn leven is een opgang geweest naar de ongerepte schoonheid : de
diepe straling van het geloofsleven dat men aan ongemeten naastenliefde herkent. En zooals hij dichtte, zoo was hij ook. Hij verborg
het goed dat hij deed ; maar toen hij, bij zijn 70n verjaardag in 1932,
in de bloemen werd gezet, toen getuigde het woud van bloemstukken
van een veelvuldige en haast uitbundige dankbaarheid (zie artikel
en foto : Boekenschouw, 26 jg., bl. 222-224).
Eduard Brom is voor ons een vreemde gebleven. Als wij onze
groote idealisten gedenken van het laatste geslacht — Vliebergh,
Dosfel, Persyn, Scharpé — ; dan beseffen we de dankbare liefde
en vrome vereering, bij vele Noordnederlanders, voor dezen overleden dichter en weldoener.

••
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SIR THOMAS MORE
door A. SEELDRAYERS S. J.

Op 19 Mei 11. werd Thomas More heilig verklaard en op 6 Juli e. k.
zullen er vier eeuwen verloopen zijn sedert zijn marteldood.
Hopelijk zal in Noord en Zuid aan canonisatie en eeuwgetij van
den lord-kanselier menigeen zich gelegen laten zijn. (1) Meermalen
toch kwam de vriend van koning Hendrik VIII in diplomatieken
dienst naar de Nederlanden over. Antwerpen mag er groot op gaan,
dat More zijn fameuze Utopia ontwierp ten huize van Peter Gilles,
secretaris van de stad, aan wien hij het werk ook opdroeg. Te Leu
ven werd de Utopia voor het eerst uitgegeven : door den Aalstenaar
Dirk Maertens. Verreweg Cde innigste betrekking van More tot ons
land is echter wel zijn zoo bijzonder bevriend wezen met den grooten
Rotterdammer : « Erasmus, my darling, is my dear darling still ». (2)
*

**
Zijn levenspad en zijn loopbaan had More niet zelf bepaald. In
de hem voorgeschreven carrière wist hij niettemin onafhankelijk van
zijn medemenschen zijn eigen gangen en wegen te gaan. Hij had
voldoende zelfgevoel om zich altijd uitsluitend volgens zijn geweten
(1) Ten behoeve van zijne landgenooten schreef Joseph CLAYTON zijne levensschets : « Sir Thomas More », die voor ons door Piet KASTEEL vertaald
werd (Uitgave van « Fidelitas », Amsterdam, 153 blz., ing. : f 2,50, geb. : f 3,25).
Dit werkje is veeleer een essayistische karakterschets dan een eigenlijke bia
graphie.
Met veel vernuft heeft Clayton geprobeerd de bonte veelheid van elementen, die
More's wezen uitmaken, tot haar recht te laten komen. Toch is de More uit dit boek
meer een ideeën-complex dan een concrete mensch.
De vertaling bevredigt niet. Op meerdere plaatsen is zij slordig.
(2) Woord uit « A dyaloge of Syr Thomas More », geschreven in 1528, in Juni
'29 verschenen. Aangaande dit woord cf. H. Brémond. — Le B. Thomas More.
Paris. 18 druk, 1904. — In den 4n druk, 1920, p. 108.
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te gedragen. In zijn laatste levensjaren maakte de ontwikkeling van
de gebeurtenissen voor hem het volbrengen van den plicht niet uiterst
lastig alleen, maar den plicht zelf zoowat tot een raadseltje.
Uit al wat we omtrent Sir Thomas More weten, laat zich aanzien,
hoe door en door mensch hij was. Wat hij ook best wist. Want van
hem zelf vernemen we, dat hij tot kort voor zijn dood beducht bleef,
den moed te zullen missen om tot het einde toe zijn plicht gestand
te doen. Deze vrees was een van de redenen, waarom hij zijn overspeligen en schismatieken koning ter wille was, zoover zijn conscientie zulks maar dulden kon.
Bovendien beminde More Hendrik VIII oprecht, èn was hij echtgenoot en huisvader. Ter verdediging van de huwelijkstrouw te
sterven is heel schoon, maar wie zelf getrouwd is, heeft zijn best te
doen om bij vrouw en kinderen te blijven en voor ze te zorgen, zoolang ze dat bijzijn en die zorg behoeven.
Lastig was derhalve voor More het volbrengen van zijn plicht.
Was hij zelfs wel verplicht te sterven, liever dan den antipauselijken
eed af te leggen ? Niet zonder vermoeden van redelijkheid moet More
het zich telkens weer hebben af gevraagd..Op den bisschop van Rochester, een groepje Kartuizers en enkele anderen na, trok de gansche
Engelsche kerk, inzake het pauselijk primaat en inzake 's konings
huwelijk met Catharina van Arragon, partij voor den koning tegen
den paus. Wanneer de hoogere geestelijkheid zelf misloopt, is het
voor een leek, hoe ontwikkeld ook, geen kleintje om van den weg
der orthodoxie niet af te dwalen. Naar zijn geweten te luisteren was
More gelukkigerwijs sedert jaren een tweede natuur geworden.
Op een bepaald moment van het zoogezegde proces, tegen hem
gevoerd, dreven de looze schijnrechters met hun treken den geroutineerden jurist en advokaat zoo in het nauw, dat hij, naar hij
daarna zelf vertelde, de kluts gewoon kwijt was : Hoe eigenwijs
toch van U, werd er betoogt, het beter te willen weten dan de
kerkelijke en wereldlijke leiders van de natie ! Verkapte hoogmoed
is U parten aan 't spelen, waarde More ! -- Toen wist hij een
oogenblik alleen nog maar, dat hij vast en zeker den eed niet af-.
leggen mocht. Want rechtgeloovigheid was in hem zoowat tot een
onbedrieglijk instinct geworden.

*:*
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Zeldzame beradenheid was het, die More in staat stelde om zijn
schijnbaar geheel itegenstrijdige plichten overeen te brengen. Den
paus van Rome verzaken mocht hij niet, en Hendrik VIII den supremaatseed weigeren was zijn gezin er aan geven. Den eed afleggen
druischte tegen zijn geweten in, maar een ander bewegen om naar
zijn eigen voorbeeld den eed niet af te leggen dacht hem evenzoo
ongeoorloofd. — Achtte hij 's pausen primaat dan niet de waarheid ?
--- Ja, beslist wel, een waarheid, waaromtrent hij na jarenlang zoeken en bidden volkomen zekerheid had verkregen, waarheid die evenwel nog geen dogma was. Zoolang hij maar eenigszins kon, liet hij
zich over huwelijk en primaat van den koning niet uit. Toen hij
tenslotte gedwongen werd uit te spreken, wat hij over het geval
dacht, wist hij toch heel omzichtig te blijven strikt binnen de perken
van zijn eigen vak, de jurisprudentie. In zijn geschriften had hij
herhaaldelijk afgegeven op onbevoegden, die meepraten durven zelfs
over zaken, waar ze geen weet van hebben. Aan zulke onredelijke
bemoeienis bezondigde More zich nooit. Daartoe was hij steeds te
nadenkend.
*
**

Een van de onderwerpen, die hij bijzonder vaak placht te bepeinzen, was de dood. Dat kan men afleiden o. m. uit het getuigenis van
personen, waarmee hij veel omging. Veelzeggend is zoo het woord van
Erasmus, die op bijzonder vertrouwelijken voet met hem omging en
correspondeerde : Over het leven hiernamaals praat More bepaald
goedsmoeds, net of het voor hem reeds onmogelijk was de eeuwige
zaligheid niet te bereiken. (3)
Bestendige plichtsbetrachting, voortdurende beradenheid en doorloopende meditatie over dood en oordeel, maakten al deze zware
dingen More niet tot een ongezellig mensch ?
Bij lange niet ! Erasmus beweerde zelfs, dat je zelden of nooit
iemand aantreffen zal zoo meegaand, zoo gemoedelijk en ruim denkend als zijn vriend More. (4) Innemend minzaam heette hij al in
zijn pagejaren op Lambeth. Zijn laatste attentie had hij over voor den
(3)<< Cum amicis sic fabulatur de vita futuri seculi ut agnoscas ilium ex animo lor
qui, neque sine optima spe. » Erasmi Opus Epistolarum, recogn. per Allen. t. IV.
Oxonii, 1922, brief nr, 999, regels 273-274.
(4) Thomae Mori ingenio quid unquam finxit natura vel mollius vel duldus vel
felicius ? » ibid. t. I. Oxonii, 1906. brief nr. 118, rr. 23-25.
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beul, dien hij dankte en zoende : « Hartelijk, hoor ! voortreffelijker
dienst, dan gij doen zult, kan geen mensch mij bewijzen. »
Overbekend is van wat voor pittige grappen Engelands onkreukbaarst rechter aaneenhing. Hendrik VIII was op More's geestigheden
zoo gesteld, dat hij hem 's avonds laat nog bij zich wou doen blijven.
More echter meende, dat 'n huisvader de avonden althans voor de
zijnen moest reserveeren. Bijgevolg « was More verplicht zijn toevlucht te zoeken in botweg zwijgen en zoo kreeg hij verlof om afwezig te zijn op 's konings particuliere partijen ». (5)
*
**

Aan More mag de Roomsche leek zich vast spiegelen ! Op-en-duit
humanist, — om dit voldingend te bewijzen zou de opvoeding van
zijn dochters volstaan, — houdt hij ineens bot op met het lanceeren
van Latijnsche puntdichten en met alle verdere productie van literatuur voor aristocratie en intellect alleen. Het geloof is in last I Met
de borst op theologie zich toegelegd, en in populairen trant de goe
gemeente tot waken aangemaand tegen de in Engeland binnengluipende ketterij !
Toonbeeld van den gehuwden leek bovenal is de lord-kanselier
natuurlijk, doordat hij stierf om de heilige onschendbaarheid van het
huwelijk.

(5) J. Clayton. -- Sir Thomas More, vertaald door Piet Kasteel. Fidelitas, Amsterdam. 1935. blz. 33.
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KERKGESCHIEDENIS
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J.

HISTOIRE DE L'EGLISE
sous la direction de
Augustin Fliche et Victor Martin,

Een der elementen van de « waarheid » van onzen godsdienst is
de geschiedkundige objectiviteit waarop hij kan aanspraak maken. De
christelijke openbaring is een historisch feit, dat zich heeft voorgedaan in eene periode die open staat voor het vrij geschiedkundig
onderzoek. Daardoor verschilt het Christendom van haast alle andere
groote godsdiensten, die den vasten, objectieven bodem der geschiedenis missen en zich met de fabelen der mythologie moeten behelpen.
Vraagt men wanneer Krishna leefde, of Heracles, of Attis, of
Osiris, of welke andere afgod ook, dien de comparatisten zoo graag
met Christus vergelijken, dan ontvalt ons elke geschiedkundige waarborg, dan worden we verwezen naar de voorhistorische verten, waar
de volkeren de scheppingen hunner verbeelding laten leven. Christus
daarentegen leeft in een ons door en door bekend historisch tijdperk.
Wij kennen Hem door het getuigenis van zijn tijdgenooten. Het midden waarin Hij leefde, de woorden die Hij sprak, de daden die Hij
verrichtte, de wederwaardigheden van het werk dat Hij stichtte, de
geschiedenis van het Christendom : alles staat in het volle licht van
de geschiedenis, en kan bij gevolg onder de lens van de historische
kritiek worden gebracht. Het feit, dat we door eene onafgebroken
keten van ware getuigenissen teruggaan tot de historische persoonlijkheid van Christus, die in verstaanbare woorden sprak : « Ik ben
gezonden door den Vader om u de waarheid te openbaren », is voorzeker een der voornaamste elementen van de waarheid van onzen
godsdienst. Immers indien dat zoo is, dan hebben alle menschen naar
die Stem te luisteren, dan is er maar één ware godsdienst.
Het centrale belang van de historicitiet van het Christendom verklaart hoe zijne vijanden telkens aan die historische keten rukken om
ze door te breken. De eenen, de « mythomanen », als Robertson,
Smith, Couchoud, van den Bergh van Eysinga, willen Christus ver-
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wijzen naar de mythologie, met de erkende bedoeling het Christen.
dom zelf « gleichzuschalten », effen te leggen met de andere mythologische godsdiensten. Anderen willen de ketting wat verder doorhakken : daar waar de Kerk aan Christus ligt vastgeklonken. Voor
hen is Jezus wel eene historische persoonlijkheid, maar de Kerk
hangt niet historisch met hem samen. Zij is eene menschelijke uitvinding, die zich met zijn naam ten onrechte heeft omkleed. De
breuk tusschen Christus en de Kerk werd overigens in verschillende
tijdstippen verlegd. Nu eens is het Paulus, die de Kerk stichtte en
zoo het Christendom vervalschte ; dan weer zijn het de eerste pauzen die, op het einde der itweede eeuw, tegen het gnosticisme en het
montanisme het katholieke kerksysteem als een bolwerk opwierpen ;
voor sommigen is het de H. Augustinus die de definitieve formule
gaf van het katholicisme en zoo het Christendom in eene richting
stuurde, die heelemaal afweek van de primitieve gedachte van
Christus.
Zoo werd de historiciteit van het Christendom sinds eene eeuw ongeveer — de eeuw der hypercritiek -- aangevallen. De Kerk heeft
dien strijd aanvaard in het open veld van het vrij geschiedkundig
onderzoek en alleen met de wapenen, die de wetenschap haar evenals haar tegenstrevers ter hand stelde. De strijd woedde hevig ; het
talent en vooral de hevigheid was niet altijd aan de zijde van de
verdedigers der Kerk, en aanvallen is altijd gemakkelijker dan afweren, maar de keten werd niet verbroken. Nu alle argumenten
schijnen uitgeput, nu heel de kerkelijke traditie werd onderworpen
aan het scherpzinnigste kruisonderzoek van de meest moderne historische methode, blijft het duidelijk voor een niet vooringenomen
geest dat de Kerk de rechtstreeksche erfgename is van de gedachte
van den historischen Christus, dat bijgevolg onze godsdienst, e n hij
alleen, steunt op het historisch feit van de openbaring van Christus.
Het belang van het historisch argument verklaart ook de belangstelling voor de geschiedenis bij de katholieke schrijvers, belangstelling die zich in de literatuur laat gelden van af de eerste eeuwen
van het Christendom. Eusebius -- de Herodatus van de Kerkgeschiedenis -- schrijft in de inleiding van zijne Historia Ecclesiae dat
hij door zijn boek den naam en de daden van de bijzonderste
opvolgers der apostelen van den Zaligmaker aan de vergetelheid wil
onttrekken. En wij weten met welke zorg, vóór Eusebius nog, een
Irenaeus de historische aaneenschakeling van het katholicisme met
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Christus langs de bisschoppen en de apostelen heeft in het licht
gesteld. In zijn zeer bekenden tekst tegen de gnostieken schetst de
bisschop van Lyon, reeds rond de jaren 200, de vaste lijn die de
katholieke Kerkgeschiedenis steeds zal volgen : « Wij kunnen diegenen opsommen, zegt hij, die door de apostelen werden aangesteld
als bisschoppen, en de opvolgers van dezen tot aan onze dagen toe ».
(Contra Haereses, 3. 3. 1.) In die korte woorden ligt het historisch
schema dat steeds opnieuw zal worden uitgewerkt met de voorhanden
wetenschappelijke middelen.
Door tegenspraak van ketters of rationalisten werden, zooals blijkt
bij Irenaeus, de katholieke schrijvers meestal genoopt dit historisch
argument uit te breiden en te verwerken tot eene eigenlijke Kerkgeschiedenis. Het eerste groote werk van dien aard hebben wij te
danken aan Baronius, die in 1588 aan Sixtus V het eerste boekdeel
opdroeg van zijne vermaarde Annales ecclesiastici. Dit uitgebreide
werk dat hij in 12 lijvige in-folios voortzette en dat reikt van de
geboorte van Christus tot 1198, (1) werd geschreven als antwoord

op de protestantsche, fel anti-roomsch getinte kerkgeschiedenis der
Centuriatoren van Maagdenburg. Deze schrijvers wilden door de
geschiedenis bewijzen, dat de Kerk van Rome afgeweken was van
de oorspronkelijke leer van Christus ; dat zij de sacramenten, den
liturgischen kultus, de hiërarchie, het oppergezag van den Paus in
het Christendom had binnengesmokkeld. Onder de leiding van Mathias Flacius Illyricus (1520-1575) hadden een aantal protestantsche
geleerden een indrukwekkend historisch ; materiaal verzameld en
per eeuw of centuriën geschikt --- vandaar hunnen naam van Centuriatoren, — om hun vooropgesteld polemisch doel te bereiken. Zij
hebben zoodoende het voorbeeld gegeven aan vele moderne kerkhistorici en schrijvers van « dogmengeschichte », niet minder dan aan
sommige profane geschiedschrijvers. Baronius, lid van het Oratorium,
en aangemoedigd door den H. Philippus van Néri, zijn overste, nam
den handschoen op en schreef dus de eerste groote Kerkgeschiedenis
die wij bezitten. Eene oppervlakkige lezing reeds geeft onmiddellijk
den indruk van de kalme objectiviteit van den schrijver : hij neemt
de pen op tegen niemand ; hij schrijft de waarheid : is er elders leugen
of bedrog, dan zal dit vanzelf wel uitkomen als zwart op wit. Geen
(1) De Annales ecclesiastici werden na den dood van Baronius (1607) voortgezet door Spondanus, Bzovius, Laderchi, Theiner, Ed. van Bar-le-Due.
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polemiek, maar eene positieve uiteenzetting van de feiten. In zijn
voorrede neemt Baronius expliciet dit standpunt in. Hij legt uit
waarom hij zijn boek « Annales » en niet « Historiae » heeft genoemd : « Cur potius Annales Ecclesiasticos quam historiam huiusmodi elucubrationes nostras maluerimus nuncupare... » (1) en hij
antwoordt : omdat Annalen objectiever klinkt dan Historiën. Deze
dragen immers meer de sporen van de opvattingen en meeningen
van den geschiedschrijver, en, zoo vervolgt hij, « daar wij niet alleen
oude feiten, maar vooral kerkelijke behandelen, waarin men niet
alleen de waarheid, evenals in de overige geschiedenis, de eereplaats
moet geven, maar waarin we er geen duimbreed mogen van afwijken, om zelfs tot geen licht vermoeden dat wij de waarheid zouden
verraden hebben aanleiding te geven, om die reden... zullen wij liever Annalen dan eene geschiedenis schrijven. » (ibid.) Bij deze
voorrede heeft Baronius een bijwoord gevoegd tot diegenen zijner
lezers die buiten de Kerk leven. « Appendix ad Lectorem extra Catholicam Ecclesiam positum ». Hij doet beroep op de rede die, buiten
alle driften om, alleen het geding kan beslechten. In ciceroniaanschen
stijl richt hij zich tot den tegenstrever dien hij als mensch wil eerbiedigen ook wanneer hij de dwaling bestrijdt. « Wij handelen zeer
hoffelijk (humanissime) met u, opdat ge zoudt inzien dat de zaak
zelf, de waarheid zelf, meen ik, u veroordeelt eerder dan de mensch...
Er ligt voorzeker een groote kracht in de rede, mits ze in geen netten
wordt verstrikt, maar, vrij als ze is, zich vrijelijk in alles kan bewegen. » (ibid.) Voor het gerecht van het vrije, onbevooroordeeld geschiedkundig onderzoek daagt Baronius de protestantsche historici,
Wij hebben misschien te lang bij het werk van Baronius stilgestaan in eene kroniek die eene moderne kerkgeschiedenis wil inleiden ; maar dit zal minder verwonderen wanneer wij den protestant
Walter Nigg, in zijn pas verschenen werk : « Die Kirchengeschichtsschreibung » hooren verklaren : « In de Annalen van Baronius heeft
de katholieke Kerkgeschiedenis de adequate uitdrukking van hare
opvatting gevonden. En men mag beweren dat zij in feite op het
zelfde standpunt is blijven staan. Wel heeft ook de katholieke Kerkgeschiedenis sinds den tijd van Baronius oneindig veel bijgeleerd,
en zich steeds vervolmaakt. Maar wat den wezenlijken inhoud betreft heeft zij het standpunt van Baronius nooit verlaten. » (bl. 70),
( l) Ed. Plantiniana 1610, 3® bl. van de Praefatio.
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En feitelijk, noch Fleury, in de 20 boekdeelen van zijne « Histoire
Ecclesiastique » (1692-1721), noch le Nain de Tillemont, in de 16
boekdeelen van zijne « Mémoires pour servir a l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles » (1693-1712), noch Fernand Mourret
en J. B. Kirsch, in onze dagen, hebben eene andere methode dan die
van Baronius gebruikt in hunne uitgebreide Kerkgeschiedenissen,
Allen hebben zij gemeend dat men de meest moderne critische methode moest toepassen op de Kerkgeschiedenis evenals op de profane
historie, zonder vooropgestelde theorieën en zonder nevenbedoelingen. De rechten der Kerk, hare historische continuïteit worden bewezen door de feiten, « Indien men de authentieke getuigenissen bestudeert, zegde Leo XIII, in 1883, met een kalm oog en met een geest
vrij van vooroordeelen, dan verdedigen de Kerk en het Pausdom
zichzelf. » (1)
*
**
In dienzelf den geest werd door een groep fransche katholieke geleerden het plan opgevat eene nieuwe Kerkgeschiedenis samen te
stellen, waarin de resultaten van de jongste historische vorschingen
verwerkt zouden worden,
Deze onderneming verschilt van al de vorige hierin, dat niet meer
één geleerde heel de Kerkgeschiedenis afhandelt. « Het schijnt een
bewezen feit, lezen wij in het voorwoord, dat op dit oogenblik, gezien het met den dag stijgend aantal boeken en artikelen die in alle
talen verschijnen, een enkel mensch de geschiedenis van de Kerk,
van haar eerste begin tot aan de huidige periode, niet meer zou
kunnen schrijven. » Deze nieuwe Kerkgeschiedenis werd dan ook
opgevat gelijk de groote profane algemeene geschiedkundige werken
waarvan elk boekdeel door een of meerdere specialisten is opgesteld.
Zoo de « Histoire Générale » van G. Glotz, « Peuples et Civilisations » van L. Halphen en Ph, Sagnac, « Histoire du Monde » van
E. Cavaignac, « Geschichte der fuhrenden Volker » van H. Fincke,
H. Junker en G. Schnurer, de « Wereldgeschiedenis » van Dr H. F.
Helmolt, enz.
Heel het werk, waarvan het eerste boekdeel juist verschenen is,
zal bestaan uit 24 deelen, en staat onder de leiding van Augustin
Fliche en Victor Martin. Meer dan dertig geleerden, zoowel professoren van de Fransche Universiteit als van de katholieke faculteiten
(1) Geciteerd door G. Goyau in Ecclesia : Le Catholicisme et l'histoire.
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hebben zich gelast met het deel dat hunne specialiteit aanbelangt.
Het opzet is zoo breed mogelijk, en de schrijvers willen vooral de
jongste resultaten van de moderne kritiek, toegepast op de geschiedenis van de Kerk, aan alle belanghebbenden mededoelen. Elke bewering wordt steeds door de aangehaalde bronnen wetenschappeljik
gerechtvaardigd. Daarom wordt ook de bibliographie zeer verzorgd.
Deze laat den gebruiker ook toe zich op het gebied van de Kerkgeschiedenis een weg te banen.
Elk boekdeel, van ongeveer 500 blz., gedrukt op mooi vélin-papier,
kost 60 fr. Deze prijs werd verlaagd tot 40 fr. voor diegenen die
voór 1 Maart 1935 inschreven voor heel de reeks van 24 deelen.
*
**

Het eerste boekdeel beantwoordt ten volle aan de eischen die men
aan eene dergelijke onderneming moet stellen. Het werd geschreven
door J. Lebreton, van het Institut catholique van Parijs, en door J.
Zeiller, directeur d'études aan de Sorbonne, en bevat de geschiedenis
van de primitieve Kerk tot aan het einde der tweede eeuw.
De geschiedenis dezer periode mag definitief heeten, daar al de
ontdekte bronnen, zoowel schriftelijke als monumenteele, kritisch
onderzocht, gerangschikt en bij de grootst mogelijke benadering gedateerd werden. De enorme belangstelling voor die eerste christelijke
eeuwen is voor een groot deel te danken aan de polemische mogelijkheden welke zij aan de geschiedschrijvers bieden. In die twee eerste
eeuwen immers werd de Kerk gesticht en gevormd, en hier vooral
wordt de vraag gesteld van de historische continuïteit van de katholieke Kerk. De protestantsche en rationalistische kritiek heeft dan
ook deze periode tot mikpunt gekozen en eene klove willen ontdekken
tusschen het Evangelie en de Kerk. De Tiibingers beweerden dat
er tusschen den dood van Jezus en de eerste authentieke sporen van
het catholicisme eene eeuw verstreken was. Maar de geschiedkundige
kritiek heeft die broze constructies omvergehaald, en ook protestantsche en rationalistische critici — b. v. Harnack — zijn teruggekeerd,
voor wat de dateering van de boeken van het Nieuwe Testament
betreft, tot die stellingen ongeveer welke sinds eeuwen door de
katholieke geleerden werden ingenomen. Maar tot dien consensus
auctorum op vele punten is men slechts gekomen na eindelooze polemieken, die ten minste dit positief resultaat opleverden, dat de documenten ons door de primitieve Kerk nagelaten, werden geschift en
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geclasseerd, zoodat ze bruikbaar zijn geworden voor een in zijn
groote lijnen definitief geschiedkundig beeld.
De opsomming van de klassieke vragen, die in dit deel van de
Kerkgeschiedenis behandeld worden, kan reeds onze belangstelling
opwekken. Eerst wordt ons een beeld geschetst van de romeinsche
wereld, met zijne politieke en religieuze eigenaardigheden. Daarop
volgt eene uitgebreide studie over het Jodendom, zoowel in Palestina
als in de Diaspora. Immers in het Romeinsche en Joodsche midden
zal plotseling het Christendom openbloeien, en het blijft steeds een
belangwekkend probleem te onderkennen in hoeverre Jodendom en
Romeinsch Keizerrijk hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van
het Christendom, of deze hebben in den weg gestaan.
De geschiedenis van de Katholieke Kerk begint met de historische
verschijning van Jezus' persoonlijkheid. Aan de hand van de Evangeliën schetst J. Lebreton zijn leven en zijn werk. Van af zijne eerste
woorden en daden ontmoet Christus den tegenstand van de of f icieele
leiders van zijn volk : de pharizeërs en schriftgeleerden. Die tegenstand verscherpt voortdurend en laat eene gewelddadige ontknooping
voorzien. Jezus weet dat er met Israël geen vergelijk te treffen is,
en Hij vormt rondom zich die kern van mannen die Hij voorbestemt
om zijn werk uit te breiden buiten, en als het moet, tegen het weerbarstige Jodendom. Hij vormt met de grootste zorg de apostelen, die
de erfgenamen zullen worden van zijne gedachte en zijn gezag. Hij
stelt Petrus aan het hoofd der twaalf. Voorzien van hare essentieele
elementen leeft de toekomstige Kerk, verdoken nog, als een nieuw en
vreemd lichaam in het lichaam van Israël. Na de verrijzenis zal de
Meester tot de twaalf zeggen : « Gaat en onderwijst alle volkeren... »
En enkele dagen later, op Pinksterdag, onder den invloed van den H.
Geest, wordt de Kerk zelfstandig geboren en begint zij haar apostolaat onder de volkeren.
Het zich losscheuren van het Judaïsme, waarin het Christendom
als zijn embryonaal leven had geleid, ging niet zonder lijden en innerlijke moeilijkheden. Maar het bovennatuurlijk dynamisme van de
jonge Kerk moest die crisis wel te boven komen, en onder de leiding
van Petrus en Paulus wordt het Christendom eene wereldkerk. J.
Lebreton, in een der meest suggestieve hoofdstukken van het boek,
vergezelt de twee groote apostelen in hunne verre reizen door de
Romeinsche wereld. In Azië, Macedonië, Griekenland, Italië en ver.
der misschien worden jonge en steeds weer uitzwermende kerken ge-
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sticht, terwijl Petrus zich te Rome vestigt.De katholieke Kerk is
voortaan de Roomsch Katholieke Kerk. J. Zeiller levert ons de bewijzen van de komst en den marteldood van Petrus te Rome. De
verschillende kerken organiseeren zich allen op dezelfde wijze, als
deelen van de ééne groote katholieke Kerk. Dezelfde Christus-vereering, dezelfde sacramenten, dezelfde hiërarchie. Hoe meer nochtans het christendom zich uitbreidt des te veelvuldiger worden de
contactpunten met het heidendom. Tusschen Christendom en Heidendom bleek weldra het vredig samenwonen onmogelijk. Hunne levensbeschouwing was te verschillend, en het Christendom was te
veroverend dan dat het Keizerrijk passief zou blijven toezien. De
nieuwe godsdienst werd onwettig verklaard, en met Nero begint de
periode van kerkvervolging. Noch algemeen noch voortdurend werd
het Christendom bloedig vervolgd, maar naargelang de persoonlijke
gesteltenissen van sommige keizers of hoogere ambtenaren. Nero
opende de reeks keizers-kerkvervolgers ; S. Petrus en S. Paulus stierven toen den marteldood. Daarna hielden Domitianus (81-96) , Trajanus (98-117), Hadrianus (117--138), Antoninus Pius (138-161),
Marcus-Aurelius (161-180) de hand aan het wettelijk verbod. De
besten onder hen stonden toe dat de christenen niet zouden worden
opgezocht, maar enkel achtervolgd en gestraft indien ze bij het gerecht werden aangegeven. J. Zeiller vertelt ons de geschiedenis van
deze bloedige periode der eerste kerkvervolgelingen, zooals wij ze
kunnen opmaken volgens de authentieke acta nlartyrum.
Onder de martelaren van de eerste en de tweede eeuw bevonden
zich de H. Ignatius van Atiochië en de H. Polycarpus van Smyrna 4
twee bisschoppen van de primitieve Kerk, die ons benevens het
getuigenis van hun bloed ook brieven hebben nagelaten welke ons
toelaten een blik te werpen op het leven der Kerk in die dagen van
strijd en lijden. Met den H. Clemens, bisschop van Rome, die een
beroemden brief schreef aan de Kerk van Corinthe (98) zijn zij de
voornaamste getuigen van de ontwikkeling der primitieve Kerk
het dogma, de liturgie, de hiërarchie, alles komt aan het licht in die
enkele documenten die ons zijn overgebleven. Want enorm veel is
verloren gegaan. Eusebius, die schreef in het begin der vierde eeuw,
heeft nog vele werken gelezen die wij slechts kennen door de vermelding die hij er van maakt. Deze periode, die der apostolische Vaders genoemd, wordt uitstekend behandeld door J. Lebreton, in het
tiende hoofdstuk van het boek dat wij bespreken.
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In de tweede eeuw kende de Kerk, niettegenstaande de vervolgingen, eene buitengewone uitbreiding. Zij overrompelde waarlijk het
keizerrijk. Zij heeft den aanslag van het Heidendom op haar bestaan verijdeld, niet door het geweld, maar door het lijden en door
het woord. Van het midden van de tweede eeuw immers verdedigt
ze zich door hare Apologeten. De aantijgingen en de laster die tegen
de christenen waren in omloop gebracht -- waren zij geen goddeloos
zen, geen opstandelingen, geen menscheneters, geen zedelooze ellendelingen ? -- werden met kracht en klem weerlegd. De eerste
christelijke apologeten, een Justinus, een Tatianus, een Minutius Felix, luidden het offensief in tegen het Heidendom. Dit laatste vond
zijn verdedigers in mannen als Fronto, de leermeester van MarcusAurelius, als Kelsos en zoovele anderen. Maar reeds in de tweede
eeuw was het zichtbaar, zegt J. Lebreton, wie het pleit zou winnen. De
heidenen zagen zich verplicht, door de redeneeringen van de apologeten in 't nauw gedreven, hun mythologischen godsdienst op te geven,
en tegenover het jeudig Christendom de eene of andere philosophie
te stellen, alsof eene wijsbegeerte ooit aan het godsdienstig verlangen
van den mensch had voldaan. De apologeten verdedigden eene zaak
die door haar eigen waarde en haar objectief gehalte overwinnen.
moest. Rond 190, wanneer de periode wordt afgesloten die in dit
boek wordt behandeld, staan er de jonge Kerk nog verschrikkelijke
vervolgingen te wachten, maar de wanhopige zelfverdediging van het
Heidendom zal begeven voor de alles overwinnende kracht van de
waarheid.
Zeer in 't kort en onvolledig hebben wij getracht den rijken
inhoud van dit boek te ontleden. Het teekent ons een nauwkeurig
beeld af van de twee eerste eeuwen van het Christendom, voor zoor
ver ze ons gekend zijn door de authentieke bronnen. Wij hopen dat
deze groote onderneming de verwachtingen door dit eerste boekdeel
opgewekt niet zal teleurstellen, en dat wij eene nieuwe synthese van
de Kerkgeschiedenis, aangepast aan de wetenschappelijke eischen
van onzen tijd, zullen rijker zijn.
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Van Japansche industrialisa.
tie tot Japanschen dumping
door Alb. BLOCK
Men spreekt tegenwoordig veel over het a Gele g e v aar »;
men is er bevreesd voor, vooral voor de dreiging op ekonomisch
gebied. Laat ons dan, aan de hand van enkele historische en economische gegevens, de ontwikkeling nagaan van de Japansche nijver
heid welke er toe gebracht werd dumping te voeren op de
wereldmarkt (1) .
Tot 1854 bleef Japan van de buitenwereld afgesneden en vermoedde het niets van de moderne nijverheid welke in Europa in
vollen bloei was.
Toen echter de havens opengesteld waren, de vreemde kooplieden meer en meer industriewaren invoerden en hierdoor de Japansche markt ook meer en meer beheerschten, begrepen de Japanners al dadelijk welk gevaar daarin lag voor hun zoo hoog geschatte
vrijheid. Ze begrepen ook dat er slechts één middel bestond om dit
gevaar te keeren ni. zelf een nijverheid in 't leven te roepen. De oude
Shogun's, de toenmalige gezagvoerders, vonden het eenvoudiger bij
het oude te blijven maar de Meiji-revolutie van 1868 brak hun weerstand en wierp ze omver : de voorstanders der industrialisatie kregen
daardoor de macht in handen.
Maar er waren omzeggens geen grondstoffen in het land te vinden,
er was evenmin privaat kapitaal : de oude daimïo's waren grootgrondbezitters, slechts enkelen als de Mitsui, Mitsubishi, Humitomo
beschikten over wat kapitaal, vergaard door het voeren van handel
in het binnenland.
Privaat initiatief bleek dus onvoldoende en daarom werden de
handels- en nijverheidsondernemingen tot ongeveer 1 883 door den
(1) Wij gebruiken hier het woord Dumping in de beteekenis die E. P. Verschuren er aan geeft in zijn Woordenboek : « de verovering der markt door waren in groote hoeveelheden en tegen lagen prijs te koop te brengen. »
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Staat zelf geleid. Rond 1884 begon men industrieele inrichtingen aan
privaat initiatief over te laten, maar zelfs dan was die overgave
slechts uitzondering en de beheerders bleven ondersteuning van
Staatswege genieten terwijl de officieele controle slechts langzamerhand verdween. De Staat riep daarbij vreemde techniekers en professoren naar Japan om daar de moderne techniek aan te leeren en
hij zond de meest bekwame studenten naar Europa en Amerika.
Het Japansche volk zijnerzijds was uitermate geschikt om onder
zulk regiem te werken en prachtige resultaten op te leveren. Immers
de Japanner heeft eenigszins gemis aan persoonlijk initiatief, doch is
altijd geneigd de bevelen van hoogerhand blindelings uit te voeren.
Hij bezit ook een wonderbaar adaptatievermogen : een eerste
maal hoog in de Middeleeuwen en nu wederom in de 19 e eeuw, heeft
hij zich een beschaving geassimileerd en beide malen met wonderbaren uitslag : in de Middeleeuwen bloeiden de Chineesche kunsten
en letteren op Japanschen bodem, nu heeft Japan de Westersche
Industrie begrepen en zelf toegepast, met kennis van zaken zooals
zijne producten het ons bewijzen.
Een derde factor van groot belang was het gloeiend patriotisme
van den Japanner, die alles doet, het moeilijkste volbrengt als de
Mikado het beveelt, zooals blijkt b.v. uit den onbegrijpelijken heldenmoed der Japansche soldaten in den Japansch.-Russischen oorlog,
in het Chineesche conflict, enz.
Bij deze uitmuntende hoedanigheden, eigen aan de Japansche arbeidskrachten, komt nog het voordeel dat ze zeer goedkoop zijn.
Immers hoewel Japan de Westersche techniek, de Westersche nijverheidsinrichting overnam, behield het evenwel zijn oude, eenvoudige zeden en gebruiken, die den Japanner heilig zijn. Daardoor is
de levensstandaard niet gestegen en wordt het mogelijk dat de industriearbeiders, die slechts gemiddeld een loon van 13.50 fr. per
dag, ontvangen, vergoedingen in natura inbegrepen, daarvan toch
leven kunnen. Zoo geeft het Bureau International du Travail in zijn
studie « Le Travail industriel du Japon ». (Genève 1933) op, hoe
een huisgezin van industriearbeiders (waar de vrouw gewoonlijk aan
huisindustrie doet) dat gemiddeld 102,07 Yen verdient per maand,
slechts 91,38 Yen uitgeven moet (in 1931) . Hierbij komt nog dat er
9 uur per dag gewerkt wordt en dat een derde ongeveer der arbeidskrachten uit vrouwen bestaat, zelfs 80 ten honderd in de textielnijverheid, de voornaamste exportnijverheid. Die toestand laat aan Ja-
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pan toe zich de noodige grondstoffen uit het buitenland duur aan te
schaffen.
Bij dit alles moeten wij nog de uitmuntende technische uitrusting
vermelden. Japan kwam er op vernuftige wijze aan. Bij het begin
der industrialisatie leverden de Westersche technici en ingenieurs
hunne nieuwst uitgevonden en meest ingewikkelde machines aan
Japan, zonder er een brevet op te nemen, om zooveel mogelijk te verkoopen. Doch de Japanner, met zijn bijzondere navol
gingsgave, begon die machines uit elkaar te halen, na te maken en
zelfs te verbeteren. Men stuurde vervolgens de Europeesche techniekers heen en begon zelf de fabrieken uit te rusten, en niet zonder
succes want b. v. met 8.000.000 spinmolens vervaardigt Japan evenveel katoenstof als Engeland met zijn 50.000.000 molens ; een gebreveteerde uitvinding van M. Toyada in de spinnerijen van Osaka,
laat toe dat 1 jonge werkster, 14 jaar oud, 800 bobijnen tegelijk naziet.
Uitgerust met de modernste technische middelen bediend door de
goedkoopste arbeidskrachten is het niet te verwonderen dat Japan
gemakkelijk concurrentie voeren kan.
Maar buiten de moderne techniek is de concentratie ook een hedendaagsch wapen in den economischen strijd. Dit wapen is aan
Japan ook niet onbekend : in 1932 zijn 68 % der gestorte kapitalen
gecentraliseerd in 1,5 % van het totaal der maatschappijen. Deze
concentratie werd ten zeerste in de hand gewerkt door het feit dat
de Staat tot 1884 zelf geheel de industrie in handen had. Het was dan
heel natuurlijk dat de eenmaal gemonopoliseerde nijverheid, een monopool bleef daar slechts weinigen kapitaalkrachtig waren, zooals
reeds hooger werd aangemerkt. Daarbij de regeering zette nog tot
concentratie aan o.a. door de wetten op de exportsyndicaten waardoor de leden verplicht zijn hun producten door het bestuur te laten
keuren en onderzoeken : de Mitsui en Mitsubishi leiden 90 % dezer
vereenigingen.
De Japansche nijverheid beschikt dus, én op het gebied der techniek én op dat der inrichting, over de meest moderne wapens in den
economischen strijd.
Ten slotte verliet Japan, in Januari 1932, den goudstandaard.
De Yen daalde snel op de wisselmarkt — hij staat tegenwoordig op
ongeveer 35 t.h. zijner goudwaarde — en de goudwaarde der Japansche industriewaren daalde in dezelfde maat, Hoe kon dat ? De
levensduurte — in Yen uitgedrukt — steeg slechts heel weinig zoo-
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dat geen loonsverhoogingen moesten ingevoerd worden ; waarbij
nog kwam dat kort voor de devaluatie, in Oogst 1931, groote hoeveelheden goud uitgevoerd werden en gedeponeerd op Amerikaansche banken. Daarmee kon Japan nog tijdelijk zijne grondstoffen
aankoopen.
Uit dat alles volgt dat Japan sinds 1932 op de gansche wereldmarkt een dumping voert met prijzen die ongeloofelijk zijn b. v.
katoenstof a 0,92

fr.

den m., een Kgr. uurwerken

a

240 fr., velo's

a

72.50 fr., enz., enz.
Doch Japan is verplicht zulk een poging door te drijven om de
markt te veroveren, wil het niet verhongeren 1 Het heeft een bevolking
van 67.000.000 inwoners (1934) tegen slechts 33.110.000 in 1872 ;
in 62 jaar is de bevolking verdubbeld en ze groeit aan met gemiddeld 1.000.000 's jaars. Wel bedraagt de dichtheid dier bevolking
slechts 173,3 per Km2 . Doch enkel 15 t. h. van Japan's bodem is
bewoonbaar en zoo komt men tot een feitelijke dichtheid van 969
inwoners per Km 2 ! Het spreekt vanzelf dat de bodem zulke bevolking niet kan voeden I
Dan maar uitwijken ? Vooreerst de Japanner is uitermate aan zijn
land gehecht en zal dit slechts verlaten als hij niet anders meer kan.
En daarbij waar zou hij op dit oogenblik heen trekken, vermits alle
landen hun grenzen voor hem sluiten. (1)
Bij gebrek aan overvloedige grondstoffen -- Japan moet er zelf
invoeren I — is dus de eenige uitweg het uitvoeren van gemanufactureerde produkten, tegen 't is gelijk welke voorwaarden.
Wat moet hiervan het gevolg, het uitvloeisel zijn ? Een doodelijke
strijd van een taai, prolifiek volk, met de modernste economische inrichting uitgerust, tegen de Westerset industrie en productie ! Dat
deze strijd veel kans op welslagen biedt op de Europeesche markt
valt sterk te betwijfelen, maar dat het « Gele Gevaar 2 op de Aziatische markt niet denkbeeldig is daar hoeft geen oogenblik aan getwijfeld ! Zal die strijd, op economisch gebied aangevangen, op een
slagveld eindigen, gezien de wanhopige toestand van den tegenstrever ? Wij mogen geen pessimisten zijn...

(1) Achtereenvolgens sloten de Vereenigde Staten (1924), de Philippijnen, Canada en Australië (1928), hunne grenzen voor de Japansche immigratie ; BraziliU
beperkte de immigratie zeer sterk (1934).
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licht in de Duisternis
In de buitenwijken van Tokyo
door R LASSALLE, Tokyo

Volgens de laatste gemeentelijke statistieken treft men in het Arakawa-ku distrikt van Tokyo meer dan 23.000 noodlijdende gezinnen.
De toestand is bijzonder erg in de Mikawashima-wijk, algemeen
aangezien als de verblijfplaats van de laagste, geheel havelooze lagen uit den arbeidersstand en van wie tot onraad in het duistere
geneigd zijn.
Uiterste armoede, ziekte en zedeloosheid kenmerken deze buitenwijk van Japan's trotsche hofdstad. De diepe ellende en de gevaarvolle stemming van dat district bekommeren het stadsbestuur
en den policiedienst, en enkel in beperkte maat kunnen ze tegemoet
komen aan den nood dier deerniswaardige ellendigen.
In dat oord der duisternis beijvert zich het tc Já-chi Catholic
Settlement » om licht te brengen aan wanhopigen en verbitterden
door hun wat stoffelijke hulp te verstrekken en den weg aan te
wijzen naar den vrede des harten en het eeuwig geluk.
Drie en half jaar geleden namen enkele studenten aan de Jô-chi
University, onder de leiding van een pater Jezuiet, hun intrek
midden in het district, in een gehuurd huis. Ze riepen de kinderen
der armen tot zich, bezochten hunne woningen, openden een armenapotheek, zamelden oude kleeren in, lenigden op allerlei wijze de
armoede.
Dat e Jô-chi Catholic Settlement » ontwikkelde zich snel en was
weldra genoodzaakt grond te koopen en een gevoeglijk gebouw te
zetten.
Liefdadigheidsconcerten, giften van particulieren en van openbare
instellingen en een leening van 2.600 Yen maakten het, na heel wat
inspanning, mogelijk den grond aan te koopen en het gebouw op te
trekken dat met December 1.1. klaar kwam.
Het werk ontwikkelt een veelzijdige werking, om aan de even
talrijke behoeften dier aangetroffen armoede te beantwoorden.
Ziehier dan een vluchtige schetst er van.
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Kindergroepen komen tweemaal in de week bijeen, hebben hunne
boekerij, avondklassen, cinema's, uitstapjes, vacanciecolonies.
De armen zijn overtalrijk ; daarom wordt met de hulp van het
wijkbestuur en door eigen opzoekingen nagegaan wie de meest behoeftigen zijn om tenminste dezen te bezoeken en te ondersteunen:
Tegenwoordig staan 260 gezinnen ten laste van de instelling. Ze
mogen hunne kinderen in den kindertuin plaatsen, hetgeen de moeders in de gelegenheid stelt in de behoeften van hun gezin te voorzien
door werk on de fabriek of, hetgeen meestal gebeurt, aan huis voor
rekening van de onderneming. Zeventig onder de armste kinderen
gebruiken dagelijks een maaltijd op de instelling ; ellendigen voor
wie het de eenige maaltijd is ! Andere kinderen nemen mee wat
nog mocht overblijven of aan het Settlement door hotels of bakkerijen gegeven wordt. Deze giften maken het mogelijk om de
maand rond de 250 familiemalen uit te deelgin.
Behalve den voedingsnood ontmoeten wij dien aan kleeding. Om
er in te voorzien zamelen de studenten oude kleeren in, vooral te
Tokyo. Hierin worden ze door den c Jóchi Motor Club » bijgestaan.
Studentinnen en gegradueerden uit de H. Hart-school en andere
juffrouwen brengen de voorwerpen in gereedheid welke ze, meestal
kosteloos, in de bazars bekomen.
Onder de armen hebben vooral de moeders behoefte aan leiding ;
men belegt vergaderingen voor haar : voor de zieken bestaat een
dispensarium waar een geneesheer dr ' Pr3nn1 'n de week koeti en telkens een 50- à 60-tal patienten onderzoek aan wie dan geneesmiddelen uitgereikt worden.
De bevolking, welke voor de groote meerderheid niet christelijk
is, geniet van de christelijke liefdadigheid en wordt daardoor als
vanzelf nader gebracht tot het Geloof waarvan ze een uitwerksel op
zichzelf op zulke aantrekkelijke wijze gewaar wordt. Het is haast
nutteloos hierbij te voegen dat elken dag mis gelezen en elke zondag
een kerkelijke dienst gehouden wordt en dat alwie het verlangt godsdienstonderricht ontvangt. Het aantal, zoowel volwassenen als kinderen, die er om vroegen, steeg buiten elke drukking en het was reeds
gegeven enkele doopsels toe te dienen. Hier wordt dus 4 Gods Rijk
aan de armen verkondigd ».
Onder de sociale werkers der instelling nemen de hoogstudenten
buiten twijfel de eerste plaats in. Enkele andere leiders staan ze bij,
Een Pater Jezuiet bestuurt het werk, bijgestaan door den hulpbroer
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der F. X. Klasui die, na een verblijf van een 20-tal jaar in Californië, naar zijn eigen land terugkeerde om op de Jô-chi-hoogeschool
te Tokyo werkzaam te zijn en nu al zijne krachten wijdt aan de
opbeuring van de armsten onder zijner landgenoten in de Mikawashima-stichting.
Ziedaar hoe het Jo-chi Catholic Settlement, een liefdadigheidswerk
waarvan alle deelnemers vrijwilligers zijn, zich inspant om in de
Mikawashima-wijk de armoede te bestrijden, om er tevens tastbaar
te maken waartoe christelijke naastenliefde brengt en zoodoende het

licht van het Geloof te doen uitstralen.
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GODSDIENST - ZEDENLEER
Dr K. L. BELLON. Godsdienstwijsbegeerte. — De Standaard, 1934,
284 blz.
Na zijne « Inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap »
0932), geeft ons Dr Belion in dezelfde philosophische bibliotheek
eene « Godsdienstwijsbegeerte. »
Het boek is zeer klassiek gebouwd. Het geeft eerst eene I:.n?rte
schets van de verschillende richtingen en systemen die zich in de
lange geschiedenis van de godsdienst-wijsbegeerte hebben voorgedaan, om te besluiten met een hoofdstuk over de ware taak dier wetenschap. Daarna worden we geleid langs de vele factoren die het godsdienstig leven beheerschen of beïnvloeden. De bovennatuurlijke factor
_. de toetssteen van alle godsdienstwijsbegeerten, komt daarbij ter
sprake. Dan komen de samenvattende beschouwingen en besluiten en
een hoofdstuk over de waarheid en de waarde van den godsdienst.
Deze verkorte inhoudstafel kan een gedacht geven van den rijkdom der hier behandelde stof. Te groote rijkdom wellicht. Het aantal
ik zeg niet boeken, maar systemen waarvan in dit werk gesproken
wordt is zoo reusachtig groot dat men zich afvraagt, niet of de
Schrijver ze gelezen heeft, maar hoe hij ze in zoo weinige bladzijden
voldoende kan samenbrengen zonder er eerder eene karikatuur dan
een beeld van te geven. Voeg daarbij dat alles wat aan de meest uiteenloopende opvattingen van andersdenkenden kwistig wordt bedeeld weinig plaats overlaat voor het grondig en breed uiteenzetten
van de ware godsdienstwijsbegeerte. Ik zou nochtans de waarde van
dit boek niet willen te na spreken : het is een degelijk encyclopaedisch werk, maar de diepte en ruimte van inzicht die men van
een wijsgeerig werk verwacht heeft er bij ingeboet.

F. De Raedemaeker S. J.
TIHAMER TOTH, Credo. — Uit het Hongaarsch vertaald en voor
Nederland bewerkt door Margaret Voogd ; Foreholte 1935, 375
bi., ing. 35 fr., geb. 48 fr.
In het April-nummer van Streven 1933 bespraken wij de elf geestelijke voordrachten van Sint Carolus, gebundeld onder den titel
« God of Niets » (bl. 43) . Dit boek vindt eene uitstekende aanvul
ling in het « Credo » van den gekenden Professor aan de Universiteit te Budapest. Dit werk wordt ingedeeld in drie reeksen van
geestelijke voordrachten, de eene over het geloof, de tweede over
het godsbestaan, de laatste over de goddelijke hoedanigheden : een
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commentaar zooals men ziet van de eerste vragen van de Summa
theologica.
Hoe heel anders nochtans worden in « Credo » de problemen
behandeld dan in de Carolus-voordrachten. Hier metaphysieke, vast
aaneengeschakelde redeneeringen, ginds rake zetten, argumenten als
vuurpijlen, treffende anecdoten. In de Antwerpsche Jezuietenkerk
werd er meer wetenschap en wijsbegeerte ten toon gespreid, aan de
Universiteit van Budapest werd men vergast op meer menschenkennis. Ginds meer licht, hier meer warmte, De Vlaamsche intellectueel doet best met beide deze zich aanvullende werken te bestudeeren en te lezen. Aan onze priesters kunnen wij « Credo » ten zeerste
aanbevelen. Zij zullen er een prachtig voorbeeld vinden van eene
overtuigde, warme en rake welsprekendheid, die modern aandoet
en toch door en door traditioneel blijft.
F. De Raedemeker, S. J.
Pater DE BOISSIEU, 0. P., Bethanië, een kloosterstichting tot wederopheffing van gevallen vrouwen, uit het Fransch door P. N. A.
Van Rijn, O. P. --- Geloofsverdediging, Antwerpen, 1935, 282 blz.,
25 fr.
« Bethanië » werd in 1866 door den Franschen Dominikaan Pater
Lataste gesticht. Tegenwoordig telt Bethanië vijf huizen waarvan
twee in België nl. dat van Sart-Rislart (bij Leuven) en dat van
Linth (bij Antwerpen) .
Het werk was moeilijk, kiesch, niet zonder gevaar ; maar een
apostel naar het Hart van den Goeden Herder vatte het moedig en
vertrouwvol aan ondanks de opgeworpen bedenkingen, en hij overwon.
Hier wordt ons beschreven welke gevoelens hem bezielden, hoe hij
de oprichting kon voltrekken en welke tot heden toe de verdere
ontwikkeling van Bethanië was.
Het wordt ons zeer omstandig beschreven, met veel bijzonderheden, wellicht overvloedig, zoo dat de hoofdtrekken minder scherp
uitkomen en de volharding van den lezer wel eenigszins op de proef
wordt gesteld.
K. du Bois, S. J.
Michael Kardinal FAULHABER, Zeitrufe -- Gottesrufe. Gesam-

melte Predigten. -- (XXVI u. 470 S.) Freiburg im Breisgau 1933,
Herder. Geheftet 4.80 M. ; in Leinwand 6.20 M.
Preeken, toespraken, herderlijke brieven van den beroemden aartsbisschop van Munchen, uitgegeven onder het motto van zijn bisschoppelijke wapenspreuk « vox temporis, vox Dei », nu in tweede
uitgave verschijnend.
Van deze bundel kan men zeggen : « aktueel, modern », wegens
onderwerpen, zooals b.v. vredesbeweging, sociale orde, oorlogsmoraal, familieleven, de moeder, het huwelijk, vrouwelijke jeugdbewe-
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ging, Konnersreuth, geloofseenheid, moderne techniek en dergelijke
meer. Maar de groote verdienste ligt m.i. niet in die aktualiteit van
de besproken onderwerpen, maar wel in de vaste katholieke lijn, die
door alles heenloopt, den diepen katholieken geest, die al deze verschillende onderwerpen met heerlijke visie weet te omvatten.
Meer dan eens deed me dit boek terugdenken aan den rustigbreeden homelietrant van de groote Kerkvaders. De toespraak over
de werkloosheid, tot werkloozen gericht, op het Evangelieverhaal
van den man met de dorre hand, is in dit opzicht bizonder aangrijpend : zoo eenvoudig-menschelijk en zoo hoog-bovennatuurlijk tevens.
Wat in den aard der welsprekendheid van Kardinaal Faulhaber
bij het lezen van dit werk speciaal opvalt is de zakelijke soberheid
geen spoor van ronkende frazes of grootspraak ; in zoover zelfs, dat
men soms haast zou gaan denken, dat men met een ietwat meer
uitgebreid schema te doen heeft, eer dan met volledig-uitgewerkte
preeken. Dat schijnt echter wel niet het geval te zijn. Ook hierin
biedt ons de welsprekendheid van Kardinaal Faulhaber een uitstekende verwezenlijking van zijn titel « Zeitrufe, Gottesrufe ».
L. aten, S. J.
Ten zeerste aanbevolen.
G. PALAN, De Katholieke Vrouw van de daad. --- Uitg. « Bode van
het H. Hart », Alken (Limb.) , 176 bl., 6,50 fr.
Dit boek beantwoordt, voor de katholieke meisjes en vrouwen aan
het beroemde werk : « De katholiek van de daad » door denzelfden
schrijver. Met « Rijker Leven » van P. Plus, ook te verkrijgen in
speciale uitgaven voor jongens en meisjes, beschikken onze moderne
mannen en vrouwen, in boven vermelde werken van P. Palau, over
een paar handboeken, die hen volledig opleiden, en die geschreven
zijn in een taal en een stijl, aan hun karakter aangepast. De vertaling
van « De katholieke vrouw van de daad . » bezorgd doof den Hol,
landschee Jezuïet J. d'Aquin, uit Den Haag, is keurig en vloeiend.
Papier, druk en omslag zijn verzorgd. Ook deze nieuwe uitgave verdient onder de eenigszins ontwikkelde meisjes de ruimste verspreiding.
Prof. Dr J. LECLERQ, Oorlog en dienstplicht in het licht der katholieke zedenleer. — Het Kompas, Mechelen, 1934, 77 blz., 7 Fr.
Eerw. Heer Leclerq houdt van klaarheid en schuwt elke dubbelzinnigheid waardoor men het antwoord op een netelige vraag ontwijkt. Maar beslistheid en duidelijkheid sluiten voor hem het fijn
schakeeren niet uit, wel , integendeel ; anders toch ware het antwoord
bijna altijd overdreven in een of anderen zin.
Die hoedanigheden komen sterk in zijne groote werken, inzonderheid in zijne uitmuntende zedenleer uit ---- zijne « Lesons de Droit
Naturel » ; wij stellen ze eveneens in deze brochure vast. De titel
er van zegt ons duidelijk waarover het handelt : vooral over de
zedeli$ke waarde der dienstweigering. De oorlog
moet verafschuwd ; persoonlijke dienstplicht mag ingevoerd uitslui-
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tend « wanneer hij het eenig middel is om te voorzien in de verdediging van het land, dat in zijn bestaan wordt bedreigd » ; er moet
geijverd voor een nieuwe internationale rechtsorde. Nochtans kan
dienstweigering onmogelijk goedgekeurd.
Men meene nu niet hier .enkel eenige beschouwingen tegen den
dienstweigeraar aan te treffen ; deze brochure is een zakelijke inleiding in de kernvraagstukken betreffende oorlog, internationale
betwisting en en internationale rechtsorde.
Dr. K. du Bois, S. J.

H. VAN MIERLO M. S. C. Huwelijksdoel en Periodieke Onthouding. Het Oginoisme geoorloofd 7 — Centraal Bureau « Voor Eer
en Deugd » en J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maeseyck, 1933,
189 bl., gen. 20 fr.
Sedert Dr Smulders in 1930 zijn brochure « De Methode OginoKnaus » met ophefmakende omslag publiceerde, is over dit onderwerp
een heele litteratuur ontstaan. Medici en moraal theologen, leeken
en priesters hebben in blad en boek, zakelijk-dor of polemisch-heftig,
het actueel vraagstuk van alle zijden belicht. De meeste der theologen
komen tot het besluit dat het stelsel, mits wederzijdsch goedvinden en
om zwaarwichtige redenen toegepast, niet als « zondig in zich »
kan worden gebrandmerkt, en dus met een goede reden in bepaalde
gevallen als zedelijk goed kan worden beoefend.
Velen is bij deze uitspraak de schrik om het hart geslagen, mede
en meest, omdat zij meer het mogelijk misbruik voorzien dan het
eventueel gebruik beschouwen. Zij hebben ook, en dat is goed, de
vérstrekkende gevolgen van het nieuwe stelsel gepeild, 'het beoordeeld in verband met de menschelijke driften, met de bedorven atmosfeer van dezen tijd, met al de factoren die op misbruik kunnen
aansturen. Al deze bijbeschouwingen kunnen er toe voeren een ontijdige en ongewenschte propaganda af te keuren ; niet : een redelijk
gebruik wegens mogelijke onredelijke misbruiken te veroordeelen.
P. Van Mierlo bekent in zijn inleiding « de erstige vrees niet te kunnen onderdrukken, dat we komen te staan voor een niet gelukkig
keerpunt in de geschiedenis van het katholiek huwelijksleven en dat
door de misbruiken die van de methode gebruikt zouden worden, het
Oginoïsme een wegbereider zou worden voor de verderfelijke praktijken van het Neomalthusianisme. » In die bezorgdheid ligt de reden
waarom naar de pen werd gegrepen voor de samenstelling van deze
verhandeling. « Het zal dan ook niet bevreemden hem een eenigszins
strengere houding te zien aannemen, dan het meerendeel der moralisten tot nu toe deden. »
Men heeft het gezegd « nobele gevoelens hebben P. Van Mierlo
genoopt tot het schrijven van zijn boek » (Haenecour, Kultuurleven

jan. 1935, blz. 31) E. P. Salsmans (Ons Geloof jan. 1934, blz. 44)
noemt het « een moedige en nuttige daad ». Die lofbetuigingen kunnen echter niet wegnemen dat de geleerde Pater, misschien door zijn
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vrees ietwat verblind, onverantwoordelijke beweringen verdedigt, en,
in zijne bezorgdheid om het systeem te ondermijnen en in discrediet
te brengen, na een moeizame worsteling met de sterkste theologen
van degen tijd, uitkomt op een conclusie, die op den duur geen steek
zal kunnen houden. Het afdoend bewijs immers heeft hij niet geleverd
dat de periodieke onthouding, als een geheel genomen, voorwaardelijk slecht is. Daarom besluiten wij met Prof. J. H. Visser (Het
Schild, Aug. 1933, gecit. Haenecour, blz. 35) : « Jammer dat zulk
een knap en frisch geschreven boek, waarin zoovele heerlijke idealistische bladzijden te lezen zijn, nu misschien om zijn theoretisch-afwijkende meening niet zooveel goed stichten zal als anders het geval
zou geweest zijn. »
A. De Pauw, S. J.
GESCHIEDENIS
Dr. Johannes MESSNER, Dollfuss, ---160 bl. en 32 afb. buiten text.
Tyrolia-Verlag, Innsbruck. Gekart. Rm. 3,20 ; geb. Rm. 4,20.
Gesproten uit een enthoesiaste bewondering voor den heldhaftigen
kanselier, heeft heel het boek iets van den epischen zwier die past
bij het uitbeelden van heroische figuren. Eenvoudig-direkt vertelt
schr. ons hoe Dollfuss van zijn jeugdjaren tot aan zijn dood groeide
tot den man die zijn arm vaderland voor ondergang wist te behoeden.
De begeestering die Dollfuss bij zijn landgenooten heeft gewekt,
straalt in dit boek door. Dit ontneemt echter niets aan de objectiviteit
van het werk. Overvloedig materiaal — feitelijk heel de Oostenrijksche en gedeeltelijk de buitenlandsche geschiedenis der laatste jaren
— brengt het bewijs dat de kanselier juist zag, waar hij den weg
toonde naar de heropbeuring en volledige vrijmaking van Oostenrijk.
De historische degelijkheid van dit boek, naast zijn literaire waarde,
maakt deze Dollf uss -biographie tot eene der beste die over den
kleinen man » verschenen. De illustratie is zeer keurig.
G. De Wolf, S. J.
Christopher DAWSON,Progrés et Religion, vertaald uit het Engelsch door Pierre Belperron, me{ voorwoord van Daniel Rops. —
Parijs, Plon, XVI - 247 blz..
In dit interessante boek vindt de lezer in feite eene algemeene
kultuurgeschiedenis. Deze wordt door Dawson opgevat in eenen
spiritualistischen zin, zooals het overigens reeds gebleken was in zijn
bekend werk : « Making of Europe ». Terwijl de meeste cultuurhistorici — in het Nederlandsch is Fisher daar een voorbeeld van —
de ontwikkeling, vooruitgang en ondergang der kulturen worden
verklaard van een eenzijdig economisch en sociaal standpunt uit,
ziet Dawson in den godsdienst, voorzeker niet het eenige, maar
het voornaamste en centraalste element dat de beschavingsgeschiedenis bepaalt.
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In het eerste gedeelte van het boek kritikeert hij de verschillende
theorieën, die vooral van af de 18e eeuw, de kultuur willen grondvesten op de wetenschap of op den economischen vooruitgang. Het
tweede positief gedeelte schetst in groote trekken de ontwikkeling
der voornaamste kulturen : de primitieve beschavingen, de groote
wereldgodsdiensten, het christendom, de verlichting, de industrieperiode. In elk dezer beschavingsvormen ging de echte vooruitgang
gepaard met een diep religieus gevoelen, en de ondergang met de
miskenning van den godsdienst.
Ook kan Dawson met recht en rede besluiten : « Le retour a la
tradition chrétienne donnerait a l'Europe la base spirituelle indispensable a l'unification sociale dont elle a un si pressant besoin. » (p. 242) .

F. De Raedemaeker, S. J.
William J. CLAXTON, A brief sketch of agricultural and Commercial History. -- Londen, Macmillan & Co., 1934, 320 blz., 3/6d.
W. J. C., schrijver van een klassiek geworden « Industrial History » geeft hiermee een nieuw « Text Book » in het licht. Ondanks
den titel, handelt hij enkel en alleen over Engeland. Voor het Engelsch begrip is het boekje nogal elementair opgevat, maar het kan
niettemin aan vastelanders, voor een eerste kennismaking met de
Engelsche economische geschiedenis, goede diensten bewijzen, voornamelijk wat de XIX e en XXE eeuw betreft : de geboorte van het
Britsche Rijk, de opkomst der Trade Unions, het debat om de twistvraag : vrijhandel of protectionnisme, enz. Enkele kaartjes, illustraties
en statistieken dragen bij tot de bruikbaarheid van dit mooi uitgegeven werkje. Schr. vergist zich alleen wanneer hij den Genueeschen
ontdekker van Canada, Gabotto-Cabot, als een « Bristol sea-man »
wil naturaliseeren.
J. A. Van Houtte.
Johannes HALLER, Liber die Aufgaben des Historikers. (Verz.
Philosophie und Geschichte aflev. 53) . — Tubingen, J. C. B.

Mohr, 1935, 31 blz. Rm. 1.50.
De bekende Tubingsche historicus geeft in dit stukje, eigenlijk
een voordracht, zijn denkbeelden ten beste over een momenteel in
Duitschland zeer omstreden vraag. Hij onderzoekt achtereenvolgens
de oude en nieuwe opvattingen over geschiedschrijving, geschiedvorsching en beider synthese, de historische wetenschap. Schr.'s
opvatting is dat de Geschiedenis alleen dan het « Gewissen der
Nation » zal blijven indien zij niet alleen geen onwaarheid, maar
tevens de volle waarheid zal zeggen. De stem van het gezond verstand dus, in een mooie, eenvoudige vorm uitgedrukt !
J. A. Van Houtte.
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H. BECHER, S. J., Germanisches Heldentuin und christlicher Geist ;

die Auseinandersetzung von Heidentum und christenrum in der
Literatur der germanischen Friihzeit. --- Herder, Freiburg im
Breisgau, 1934, XII -+- 82 blz., 1,80 Rm.
De ondertitel zegt ons waarop de schrijver vooral steunt om in
't licht te stellen hoe 't Germanisme, 't germaansche eigene tegenover
't Christendom, de christelijke wereld- en levensopvatting staan.
Een brandend vraagstuk in Duitschland
De s t r ij d v r a a g interesseert ons wellicht minder dan den
Duitscher ; wij zullen nochtans ons voordeel kunnen halen uit dit
werk omdat het ons inleidt in de vroegere Duitsche literatuur, in de
heidensche en de christelijke ; in de « ersten geschriebenen Urkunden deutschen Geistes in deutscher Sprache », niet in de literatuur
der andere germaansche stammen, der Anglo-Saxische en der
Noorsche.
Terecht, meenen wij, oordeelt de schrijver, dat deze voor zijn
doel van minder belang is ; het uitsluiten er van brengt voor ons nog
het voordeel mee dat hij ons in een weinig bekend gebied leidt.
Dr K. du Bois, S. J.

OPVOEDKUNDE
J. CASTIELLO, Geistesformung. ----144 blz. in 8° -- Berlin, DummIer, 1934. Rm. 5,80.
Is een formeele ontwikkeling van het verstand of van den wil
mogelijk ? Ziedaar het gewichtige probleem dat behandeld wordt in
het werk van den E. P. Castiello. -- Men zegt dat er formeele ontwikkeling bestaat van een functie of van een faculteit, als het oefenen van die functie in een beperkt gebied zich ook laat voelen op alle
andere gebieden. Er is dus b. v. formeele ontwikkeling van het verstand indien de studie der mathesis den geest ontwikkelt niet alleen
voor dit vak, maar ook voor alle andere vakken.
In het eerste deel van zijn boek toont de schrijver, dat talrijke onderzoekingen hebben uitgemaakt dat een formeele ontwikkeling mogelijk is en bestaat. Ze dient echter goed begrepen te worden. Wil
to verstand ontwikkelen zich niet zooals een spier, die door training
sterker wordt voor al het werk dat men haar oplegt. Hier immers
bestaat die formeele ontwikkeling veleer in de aanwinst van alge
meene methoden, van een algemeen-geldig ideaal, van « Einstellungen » die hunne werking doen voelen in alle gebieden van het geestesleven,
In het tweede deel van zijn boek geeft de schrijver doel, methode
en uitslagen van twee reeksen onderzoekingen, door hem geleid om
sommige aspecten van het probleem te belichten.
In het Duitsch middelbaar onderwijs bestaat er keuze tusschen :
het gymnasium (Latijn en Grieksch), het « Realgymnasium a (mo-
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derne talen) en de « Oberrealschule » (mathesis, natuurwetenschap).
Dit verschil in de opleiding moet zijn invloed doen gelden op geheel
de geesteshouding der knapen. Dat heeft E. P. Castiello willen onderzoeken. Hij doet het bij middel van een tamelijk omstandige vragenlijst. En de antwoorden blijken inderdaad karakteristiek te zijn,
en bewijzen dat de « Oberrealschiiler » meer naar de concrete werkelijkheid, naar het materieele gericht is, de « Gymnasiast » vaker
naar de dingen van den geest, terwijl de belangstelling van den
t Realgymnasiast » de ruimste en soepelste is.
Ook de mogelijkheid van een formeele wilsontwikkeling heeft
schrijver bestudeerd, en wel bij middel van het arbeidsonderricht.
Hier ook is gebleken dat een algemeene wilsontwikkeling niet mag
worden opgevat naar analogie met de ontwikkeling van een spier,
maar dat de ontwikkeling te danken is aan de werking van motieven,
algemeene idealen of « Einstellungen ».
Dr J. Donceel.

WETENSCHAPPEN
Dr Alb. J. J. VAN DE VELDE, Het Rijk der Microben. -- De Wetenschappelijke Bibliotheek, Mechelen, 1935, ing. 30 fr. ; geb. 38 fr.
In de gewone opvatting der meeste menschen die al eens van
mikroben hebben gehoord, is het woord « mikroob » synoniem geworden van « ziektekiem ». Men beschouwt meest algemeen de mikroben als vijanden van het menschelijk organisme en in deze egoistische opvatting is het nut van vele mikroben geheel in de schaduw
gesteld. Prof. Van de Velde heeft thans een soort handboek in het
licht gezonden waarin men voor zich gemakkelijk -- mits wat kennis
van algemeene biologie en van physico-chemie -- die verkeerde en
verouderde begrippen kan verbeteren en verjongen.
De rol der mikroben inderdaad in ons menschelijk bestaan is heel
wat belangrijker dan het louter verwekken van ziekten als influenza,
roodvonk, mazelen, enz. « We mogen aannemen » zegt Prof. Van de
Velde in zijn inleiding, « dat, indien er onder de menschen meer
slechten zijn dan goeden, onder mikroben gemakkelijk het omgekeerde kan worden ontdekt. Dààr is oneindig meer goed dan kwaad :
de mikroben maken ons leven mogelijk, en als wij sterven, bereiden
zij het leven voor onze nakomelingen. » Mikroben zijn dus niet louter
ziekteverwekkers. Duclaux, de opvolger van Pasteur, zegde (cfr.
Prof. Van de Velde) : « De wereld is oud ; moesten al de mikroben
gevaarlijk Zijn, en vermits onze voorvaders er sedert eeuwen in overvloed gebruikt hebben, dan zouden we erg ziek zijn en zeer dun gezaaid. De ervaring leert echter dat de bevolking toeneemt en dat in
het leven van de meeste menschen de gezondheid de algemeene
regel en de ziekte de uitzondering uitmaakt... »
Welk is dan de beteekenis van uitdrukkingen van schrijvers die
we in het boek van Prof. V. d. Velde aangehaald vinden, zooals ;
« zonder mikroben zou het leven onmogelijk worden omdat de werking van de dood onvolledig zou worden (Pasteur) » en de aanhaling
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van Kendall « In reality civilization owes much to the microbe. »
Grosso modo geschat bedraagt voor het menschdom alleen -- aldus
Prof. V. d. Velde — de massa lijken en afval niet minder dan 44/2
milliard ton. Nu moeten daarbij nog gevoegd worden de afvalstoffen
van planten en dieren. Terecht vraagt men zich af : « Welk ontzaglijke arbeid zou moeten verricht worden om dien afval te verwerken ». Welnu het zijn de mikroben die dit reuzenwerk verrichten.
Zij staan op de grens van het organische en anorganische leven. Zij
geven volgens Pasteur aan zuurstof de verbrandende eigenschappen
zoodat door verbranding en verrotting aan het minerale of anorganische rijk die stoffen worden teruggeschonken die voor den opbouw
van planten en dieren aan dit rijk ontleend werden.
Beschouwt men de mikrobenleer in dien zin, dan wordt zij door het
feit zelf geen beperkte studie meer van één bepaalde klas mikroben,
maar wel een algemeene studie der verschillende soorten mikroben
die men nu kent als : schimmels, gisten, protozoën, ziektekiemen, bedrijfsbacteriën e.a. In dien zin is het boek van Prof. V. d. Velde
opgevat : het is een algemeen praktisch overzicht over gansch de
mikrobenfamilie. Men vindt er de verschillende klasseeringen der
mikroben in weergegeven. alsook de gedetailleerde uiteenzetting der
verschillende mikroben behoorende bij iedere klas. Dit gedeelte van
het werk zal voor oningewijden het minst interessante blijven. Het
boek vergt derhalve, zooals reeds gezegd, een zekere dosis algemeene
kennis van` biologie en van Physico-chemie. Is deze voorwaarde
verwezenlijkt, dan is het boek een prachtige handleiding en inleiding
tot diepere studie der mikrobenleer. Het boek getuigt inderdaad van
een uitgebreide algemeene en bijzondere kennis gesteund op een
merkwaardige litteratuurkennis. Het is verdeeld in « Palen » die
ieder kort en bondig de jongste gegevens bevatten betreffende de
verschillende vraagstukken der Microbiologie, en gevolgd worden
door een bijbehoorende litteratuuropgave. Voor onze wetenschappelijke bibliotheek is het een prachtige aanwinst.
Dr Fr. van Baarle.
Ir. Dr. E. H. M. BEEKMAN, God, Mensch, Techniek, Wetenschap.
-- W. J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, N. V., Rotterdam, 1931,
467 bl., prijs : 3,90 fl.
Wie van dit boek, wellicht door den titel misleid, een theologische
verhandeling over God verwacht, vergist zich, en doet den schrijver
en het boek onrecht aan door dit interessante werk van uit dit
standpunt te beschouwen. Wat het eenig maakt in zijn soort, is wel
dat het door een leek werd geschreven, en daardoor de rijke geestelijke activiteit van Nederlands Katholieken in het licht stelt.
De diepe originaliteit van den bekenden mathematicus ligt over
dit boek als een zonnig licht verspreid, al is het ten slotte slechts de
vrucht van zijn ongehoorde belezenheid en zijn inzicht in vakken
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waarin hij niet door zijn specialiteit als « Fiihrer » thuis is. Toch kon
alleen een man als hij de heerlijke hoofdstukken schrijven over God
en de techniek, de mensch en het geld, enz.
Naar mijn bescheiden meening is dit boek ten zeerste aan te bevelen aan priesters en anderen die door vulgarisatie apologetisch
werk willen doen. Zij vinden er onvermoedde schatten verzameld
aan cijfers en feiten en gezichtspunten over de behandelde onderwerpen, waarvan we hier een kort overzicht laten volgen.
In de eerste hoofdstukken : « Techniek », « De Bourgeois », « De
Economische mensch », « Geld » en « De Godlooze der Toekomst a
wordt met merkwaardig psychologisch inzicht en een rijke kennis
der toestanden, de ondergang van mensch en maatschappij, zoowel
op kultureel als op godsdienstig gebied, geschilderd, wanneer God
en godsdienst uit de waardereeks wordt gesloten, die de menschheid
richt en leidt. Na een -- minder geslaagd -- hoofdstuk over « God »
waarin gepoogd wordt de klassieke katholieke wijsgeerige en theologische studies over dit onderwerp te verwerken, komen de twee zeer
leerrijke hoofdstukken over « Wetenschap », « Een Enquête » waarin
aangetoond wordt hoe de overgroote meerderheid der eerste-rangsgeleerden op alle gebied geloovige menschen waren en zijn. Dan volgen meerdere stukken over onderwerpen als « Ontwikkeling », « De
Geschiedenis van onze Planeet », « De mensch en zijn voorvader »,
« Onze ware voorouders », waarin over het algemeen een bezadigd
en gezond oordeel over die ingewikkelde vraagstukken wordt uitgesproken, en in ieder geval een uitvoerig feitenmateriaal werd geraadpleegd. Hier en daar zal een vakman wel een nuance missen of
een uitspraak niet in haar simplisme aanvaarden, maar dat doet aan
de zeer degelijke waarde van het geheel niets af. Tenslotte wordt met
een teekening van de grieksch-klassieke wereld (« Het Hellenisme »)
een parallel getrokken tusschen de toenmalige decadentie door onevenwichtige overbeschaving en den weg dien onze westersche kultuur opgaat wanneer zij niet terugkeert tot God (De ondergang van
Dr A. Raignier, S. J.
Europa », pag. 435) .
KUNST
Jaarkrans van Geestelijke Liederen rond den Haard. Gedichten van
Joz. De Voght. Muziek van Lodewijk De Vocht. Derde Bundel :
Zomertijd. --- Uitgever : J. Bode.Vinck, St. Jacobsmarkt, 12, Antwerpen.
Het verschijnen van dezen derden bundel is een gebeurtenis van
belang voor het katholiekrnederlandsch muziekleven. De heilzame
invloed, dien de H. Lodewijk De Vocht sedert 25 jaar met zijn twee
eerste bundels in Zuid- en Noord-Nederland wist uit te oefenen, kan
als voorbeeld van katholieke actie avant la lettre en in breede beteekenis worden gesteld voor kunstenaars, die volle godsdienstbei
leving even meesterlijk weten uit te zingen.
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Juffrouw Belpaire aan wie het derde deel wordt opgedragen leidt
het in met dit eenvoudig-mooie woord : « Het gezamenlijke werk
van Cuppens en De Vocht « jaarkrans van Geestelijke Liederen »
is een der grootste vreugden mijns levens geweest, brengende aan de
gemeenschap zulk een bloei van Godsdienst en poësie. Nu hebben de
naamgenooten De Voght-De Vocht het onderbroken werk tot voltooiing gebracht... zoete straal in mijn levensavond ! » Het woord
r voltooiing » onthouden wij zeer dankbaar als de belofte van een
dra te volgen laatsten bundel.
De omkranste Zomertijd gaat van den derden Zondag na Paschen
tot den elfde na Pinksteren en sluit, voor de Heiligenliederen, met
0. L. Vr. Hemeiv art
De gedichten van den E. H. De Voght leveren voorwaar 'n dankbaar object.
Overwegend verhalend, slaan zij van de frissche, direkte beschouwing soms over tot breed recitatief, kordate opwekking, uitbundigen
lof, innig zielsgebed of diepe aanbidding.
De liedtechniek van den componist draagt den stempel van zijn
zeer oorspronkelijke en bekoorlijke muzikale persoonlijkheid : de
altoos geïnspireerde zanger die de tooverformule weet voor zuivere
vormenschoonheid en zuiver vocale kunst. Met zijn geestelijk lied
heeft hij zoo goed als een nieuw genre gecreëerd : aristocratische
kunst, die tevens volksch is, omdat zij aan de frissche bron put van
het leven... het mooie godsleven dat enkel de verheven stand kent
der kinderen Gods. Een kleine technische greep : het opvallend melo
disch parallelisme der zinsneden -- 'n soort bijbelsche herhaling in de
muziek, draait niet weinig bij tot de magische kracht van die liturgiepoëm en.
Deze kunst heet niet liturgisch in den engen zin, dat zij zich voor
kerkgebruik wil aanbevelen : voor het miniatuurheiligdom van den
huiselijken haard werd zij bestemd ; maar uit ide Kerk ontstaan wil
zij tot de Kerk terugvoeren. f ntusschen heeft menig lied uit de twee
eerste bundels zoo maar dadelijk ook in den tempel des Heeren de
eereplaats ingenomen. En te recht.
Hebben wij het mis voor, als wij meene p in dezen derden bundel
een kleine evolutie te bespeuren ? Hier komen onder andere 'n paar
stoere koralen in voor, die den huisraad aan 't daveren zullen brengen wanneer zij met de bezetting die zij vereischen worden uitgevoerd. De koralen vooral der H.H. Petrus en Paulus, van het H.
Sacrament, van Christus Triumphator zijn zangen die niet enkel naar
vorm maar ook naar bestemming ruimschoots het Gezelliaansch
epitheton verdienen van Kerkewerk... Eén wensch dan nog maar
mochten eens de festoenen van een De Voght-De Vocht-Jaarkrans
dok in der waarheid over onze kerken hun luister spreiden.

P. Indekeu, S. J.
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LITERATUUR
Francois MALURIAC, Le Romancier et ses Personnages ; Précédé
d'une Etude d'Edmond Jaloux. -- Editions R. A. Corrêa, Paris,
1933, 222 p..
Drie opstellen vinden wij hier gebundeld : Francois Mauriac Romancier, door Edmond Jaloux (p. 1-91) ; Le Romancier et ses Personnages (p. 93-160) ; L'éducation des filles (p. 161-222) . Alleen
het tweede willen we bespreken.
Mauriac schreef het om aan vele nieuwsgierigen te voldoen ; ontevredenen of dwepers, verwijtenden of lovenden. « Peignez des
personnages vertueux », zegde men hem ; of : « táchez d'élever un
peu leur niveau moral » (p. 131) . « Ou allez-vous chercher toutes ces
horreurs ? » vroeg men hem nog (p. 129) ; en men vond dat zijn
verhalen altijd in hetzelfde geographisch- en klassenmilieu speelden
(p. 139-140)... Men vroeg, beoordeelde en veroordeelde ; toen antwoordde de schrijver...
... De romanschrijver haalt zijn onderwerp en personen uit zichzelf op. Kleine gebeurtenissen en oude herinneringen geven daar
aanleiding toe ; maar wat hij zag en doorleefde vervormt hij zoodanig, dat niets meer — behalve het milieu en een hier en daar
verraderlijk détail — van de werkelijkheid is afgezien. -- De romanschrijver beseft hoe weinig hij het volle leven kan uitbeelden, complex en menigvuldig ; zijn gestalten, indien ze waarlijk leven, leiden
hem waar hij niet wil, dringen zich op of trekken zich terug ; de
intuïtief waargenomen werkelijkheid beheerscht hem, dié moet hij
involgen. — De romanschrijver, door de verscheidenheid van zijn
typen verscheurd, kan slechts zijn persoonlijkheid bewaren door zich
te hechten, met al zijn vermogen, aan God die, onveranderlijk 'en
volkomen, aan alles voldoening schenkt...
... Een onvolledig overzicht, maar dat toch eenigszins de onschatbare waarde van zulk een document laat vermoeden. Want dit getuigenis van binnen uit, zoo oprecht mogelijk en dat al de
essentiëele punten van het probleem helder belicht, zal meer en meer,
voor wie de psychologie van den romanschrijver bestudeeren wil,
onmisbaar blijken te zijn.
Em. Janssen, S. I.

Charles du BOS, Francois Mauriac et le problème du romancier at tholique. -- Editions R. A. Corrêa, Paris, 1933, 155 p..
In La Vie Intellectuelle (31 mars 1935, T. XXXIV,
p. 473-509) heeft Xavier de Lignac een enquête gepubliceerd, door
hem zelf ingesteld, omtrent het probleem van den katholieken romanschrijver : een meer absolute en meer gezaghebbende aanbeveling
van het werkje dat we bespreken, kan men zich niet voorstellen.
Want niet alleen in de inleiding tot de enquête lezen we de bewe-
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ringen die deze verhandeling schragen : « de romanschrijver moet
zuiver leven », en « als katholiek doorschouwt hij het leven, waaraan
hij zich houden moet, met een veel dieper en een veel hooger perspectief » (L. V. I. p. 477 — d. B. p. 21 .22, 27) (1) ; -- maar ook
verwijzen de acht geraadpleegde schrijvers ofwel uitdrukkelijk naar
Ch. du Bos, ofwel impliciet, daar hunne gedachten met de zijne volkomen overeenstemmen (2) . Charles du Bos schreef dus, over den
katholieken romanschrijver in den modernen tijd, het klassieke boekje ; en wat kunnen wij nog voegen bij dit oordeel van Mauriac, die
hieromtrent toch bevoegd is ? « Je ne crois pas qu'il soit possible
trailer si loin dans l'analyse d'une vie intérieure et pourtant d'éviter
jusqu'au moindre soupcon d'indiscrétion. Cest a mes yeux un chefd'oeuvre de critique. »
4 Il n'y a pas de problème du roman catholique, mais... il y a un
problème du romancier catholique » (p. 27) . Honderden keeren heeft
men dit zinnetje aangehaald : het laat den inhoud van dit boek, in
verband met zijn titel, omschrijven als een antwoord op deze vraag :
( hoe is Mauriac, met zijn afkomst, opvoeding en levensloop, met zijn
talent en temperament, er in geslaagd den katholieken roman te
schrijven die L e N oe u d de V i p è r es heet ? » En het antwoord stelt, in het leven van den romanschrijver, drie perioden voor :
die van den katholiek door afkomst die traditioneel-katholieke boeken
schrijft (tot begin 1922) ; die van den kunstenaar die zijn kracht
heeft ontdekt, doch in wien het geloof niet leeft (tot einde 1928) ; die
van den nogal plotseling begenadigde, « entré dans l'áge mur du
catholique, celui ott noire éternité commence » (p. 78) . Na vier jaar
van hervonden geloofsdrang, na halfslachtige werken die hemzelf niet
voldeden, kon de zich vernieuwende schrijver eindelijk leveren « la
réussite accomplie d'un grand roman catholique : L e N ce u d de
V i p è r es, récit... d'une graduelle et progressive illumination intérieure » (p. 91) .
Zoowel de beperking als de gevatheid van dit werk zijn hiermede
aangeduid : het stelt alléén het geval Mauriac voor, en alléén met het
oog op diens eersten grootera katholieken roman ; maar zulke psychologische ontleding van één type brengt ons veel verder dan duizen
derlei abstracte beschouwingen... Tegen een dubbel misbruik moeten
wij dus de lezers waarschuwen : Mauriac met zijn N ce u d de
V i p è r es is niet d e katholieke romanschrijver met d e n ka

(1) X. de Lignac verbergt het ook niet. 4 Pillé par nous, M. Ch. du Bos participera involotairement (et bien volontiers) mais justement a cette enquête dont
l'objet a été si magistralement précisé et pénétré par lui » (1. c. p. 476).
(2) J. Malègue, Jacques Madaule, Gabriel Marcel, Daniel-Roes verwijzen expliciet naar Ch. du Bos ; de antwoorden van Francois Mauriac, Henri Bordeaux,
Henri Pourrat komen impliciet met het werkje overeen ; alleen F,mile Baumann
neemt een bijzonder standpunt in.
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tholieken roman (3) ; en de principiëele verklaringen van Charles du
Bos, occasioneel aangebracht, zijn niet d e uitgewerkte theorie
over het onderwerp. Inductief werd de studie er van hier aangevat ;
en dit resultaat heet, ondanks zijn beperking, toch zonder overdrijving x 7riµx st:; iv:. Wie intusschen een stap verder wil gaan, zal
met vrucht, in de hooger vermelde enquête, de acht korte antwoorden
onderling vergelijken : zoo verrassend verscheiden in hun principiëele eenvormigheid. En wie weten wil hoe het met Mauriac verder
is verloopen, leze, naast het degelijk artikel van Dr. Lebeau in
Dietsche Warande en Belfort (Februari 1935), ook
de « Préface » van L a F i n d e 1 a Nuit. De niets ontziende oprechtheid van Mauriac is zijn schoonste belofte.
Em. Janssen, S. J.
Sigrid EINDSET, Het Verhaal van Viga-Ljot en Vigdis. Uit het
Noorsch vertaald door A. Thiry. -- Bij de Boekengilde Die Poorte, Oude God-Antwerpen, 1935, 213 bl.
Van Sigrid Eindset, een der allergrootste onder de hedendaagsche
romanschrijvers, boezemt elk werk -- tenminste om de schrijfster en
om de bekeerlinge -- ons belang in .En deze historische roman is
werkelijk het voorspel van Kristin Lavransdochter ; hij getuigt ook
van het geweldige temperament, waarmede deze vrouw het diepste

zieleleven uitbeeldt in tijden van heidendom en avonturen,
Zijn inhoud en geest kunnen we best zóó voorstellen : Viga-Ljot
heeft iets van Erlend Nikolauszoon, Vigdis evenveel van Kristin
Lavransdochter ; hun onderlinge verhouding is nog meer gewaagd
dan die in het eerste deel der trilogie ; en in de plaats van loutering
besluit hier een alles vernielende wraak de geschiedenis van een
allerongelukkigste liefde.
Het verhaal mist de gedragenheid, de epische grootheid, het zekere evenwicht, de geleidelijk rijzende bevrediging vooral van het
groote meesterwerk. Toch is het reeds de machtige uiting van een
genialen aanleg.
Voor volwassenen.
E. Janssen S. J.

Ernst TOLLER, Ik was een Duitscher, vert. door Nico Rost. —
Contact, Amsterdam, 1934, 220 blz.
Ernst Toiler was een der vooraanstaande leiders van de linksche
revolutie in Beieren na den wereldoorlog. In dit boek vertelt hij zij(3) Ch. du Bos zelf verwacht nog, van Mauriac, andere katholieke romans dan
Le Nceud de Vipères, waarin, door donkere zonden, de genade geheimzinnig

lichten komt. cr A l'instar de Rembrandt, un jour peut-être aussi quelque roman de
Mauriac fera-t-il revivre sous nos yeux ces pélerins d'Emmaus dont le coeur
était brulant tandis que le Christ leur parlait dans le chemie » (p. 154-155). In
die richting wijst ook, in hooger vermelde enquête, het antwoord van J. Malègue
(1. c. p. 487) .
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ne ervaringen als agitator. Als kind van Joodsche moeder leefde hij
in Silezië den strijd mee tusschen Duitschers en Polen. Hij studeert
in de Duitsche hoogescholen, dan te Grenoble waar hij de mobilisatie van 1914 bijwoont alvorens met den laatsten trein naar Duitschland terug te keeren. Toller biedt zich aan bij het Duitsche leger ;
dient eerst bij de artillerie, later bij het voetvolk : maar het leger en
de oorlog verbitteren zijn gemoed. Contact met socialistische boeken
en sociaal-democraten doen de opstandigheid in het rijpen. En
wanneer, na de nederlaag Beieren opstaat tegen Noord-Duitschland en eene de radenregeering op model van die van Rusland
improviseert, komt Toiler natuurlijkerwijs aan het hoofd te staan.
Maar de revolutionairen kunnen geen stand houden : de troepen
van von Epp rukken München binnen en verpletteren de radenregeering. Toiler wordt gevangen genomen en door het standgerecht
veroordeeld tot vijf jaren vestingstraf. Deze brengt hij door in het
gevang van Nieder-Schónenf eld. Daarna komt hij vrij, maar wordt
over de Beiersche grens gevoerd, naar Saxen, op het oogenblik dat
het alles overweldigende nazisme het de joden en de vredesgezinden
als Toiler zeer lastig gaat maken... Hier eindigt het verhaal.
Het is een eerlijk boek, en een zeer interessant document voor de
geschiedenis der Beiersche revolutie. Het is natuurlijk ook een aanklacht tegen de Duitsche regeering die de revolutie onderdrukt
maar die aanklacht is gematigd, en wordt nergens tot pamflet. Natuurlijk bestemd voor oordeelkundige en gevormde lezers.
F.
G. B. STERN, PelikanWalking. -- 18 x 11; 244 bldz. 1934. Rm.
1.80 ing. The Albatross Verlag, Hamburg.
Mrs. Geof f rey Lisle Holdsworth heeft ons van 1914 tot heden
hoofdzakelijk vergast op romans ('n 20 tal) waarin vooral de joden aan het woord komen. Daartegenover kregen we van haar
slechts twee bundels verhalen, de laatste 7 jaar teleden. En toch
moeten we, bij deze 3de verzameling van 13 verhalen getuigen dat
haar zeer uitzonderlijk talent haar op dit gebied beslist niet in den
steek laat. Elk van deze verhalen heeft ons op dezelfde manier kunnen bekoren als haar beste romans. Vooral het laatste « Black cat
for luck » waarop het « last but not least » toepasselijk is. Ook hier
stelt zich de schrijfster voor als een heelmeesteres, buitengewoon
knap in haar diagnosis, voor wie het metabolisme der psyche geen
geheimen heeft en die ongenadig de middelen aanwendt tot het genezen en voorkomen van het kwaad. Weekhartigheid is haar onbekend en een zedelijke doelstelling kent ze ook niet doch ze is vooral
begaan met het lot van het afgezonderde menschelijk wezen dat in
haar oogen een pathetisch hulpeloos ding is. Elk van deze verhalen
stelt ons voor een afzonderlijk geval, doch op een onbevooroordeelde
manier ; het probleem wordt van alle kanten belicht en de lezer moet
zelf de gevolgtrekking maken. Nu denken we wel dat lezers die haar
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rasgedachten niet aankleven, tot een gevolgtrekking komen zullen die
regelrecht ingaan zal tegen wat ze er zelf uithalen zou. Ze zullen ook
geen aanhangers zijn van het beginsel dat « het doel de middelen
heiligt » en wellicht heel andere gedachten hebben over de manier
waarop het « kwade » voorgesteld en vooral genezen moet worden.
Het boek vergt dus voorbehoud al is het gaaf letterkundig werk dat
de schrijfster op een misschien onbekend doch niet minder interessant
Dr. Raph. Kreemers.
gebied kennen doet.
Ev. BAUWENS, S. J., Zuid en Noord. Poësis. -- Tiende uitgave,
herzien en omgewerkt door Em. JANSSEN, S. J. -- Desclée de
Brouwer en Cie, Brugge (1935), 550 bi., 15 fr..
De verdienstelijke bloemlezing van pater Bauwens die, in de veertig jaar van haar bestaan, slechts eenmaal grondig herzien werd
en omgewerkt, verschijnt nu, nog eens verjongd, bij de moderne
toestanden, noodwendigheden en wenschen zorgvuldig aangepast.
Het derde deel (van de vier) , pas uitgekomen, wil, doorheen de
geschiedenis van de letterkunde, de ontwikkeling uitbeelden van de
lyriek en van de epiek ; het vierde, in voorbereiding, zal evenzoo
de dramatiek en de didactiek behandelen. Voor de eerste twee deelen
daarentegen wordt het historisch kader opgegeven : methodisch zal
de leerling in de taal- en letterkunde worden binnengeleid ; en veel
bruikbaar materiaal zal, daarvoor, warden geleverd.
Wat het geheele werk zijn zal, kunne we, bij het doorbladeren van
dit derde deel, reeds eenigszins vermoeden. Wellicht de rijkste,
meest uitgebreide, best gecommenteerde, meest methodisch uitgewerkte bloemlezing die we in ons land bezitten ; zorgvuldig opgemaakt daarbij volgens zuiver katholieke beginselen.
Maar liever duiden we aan wat we, met dit derde deel, reeds
verwierven.
1) Een meer dan vluchtige geschiedenis van de epiek en de lyriek,
in heel de Nederlandsche literatuur. Een duidelijke verdeeling in
tijdvakken en tijdperken, stroomingen en groepeeringen : alles bondig verantwoord ; en, zonder met oude opvattingen beslist te breken,
verrassend nieuw van structuur en uitwerking.
2) Een korte biographische en critische nota bij ieder schrijver
van wien een tekst wordt aangehaald. Als men daarbij nagaat hoe
de grootste schrijvers -- Vondel, Gezelle, Van Eeden, H. Roland
Holst — naar voren worden gebracht : dan bemerkt men hoe hun
teksten, chronologisch gerangschikt, vanzelf een overzicht bieden
van hun arbeid en leven, hun streven en wisselingen, hun richting en
temperament.
3) Een keur van meer dan 275 stukken : de meeste van een korte
inleiding voorzien, en al de moeilijke gecommenteerd. Elk stuk kan
afzonderlijk worden bestudeerd ; maar niemand zal, hopen we, hun

bOEKENNIELIWS

447

groepeering voorbijzien, die soms een historischen geest, strekking
of techniek helder belicht.
Ook de Zuidafrikaansche letterkunde staat vertegenwoordigd, en
een uitgebreid naamregister vergemakkelijkt het gebruik van dit
lijvig boekdeel.
Nu de belangstelling voor de letterkunde zoo algemeen is, kan dit
werk, in de letterkundige opvoeding en in het letterkundig leven,
uitstekende diensten bewijzen.

Jos. G. OBERKOFLER, Drei Herrgottsbuben. — 232 blz. Tyrolia
Verlag, Innsbruck. Rm.. 4,20.
Drie natuurkinderen met om zich heen het teere waas van een
middeleeuwsche legende en de naïeve ongekunsteldheid van een
miniatuurfiguurtje op gouden achtergrond, zijn deze Drei Herrgottsbuben. Drie verhalen van het Tiroolsche boerenleven midden in
hutt, ontzaglijk berglandschap.
De aangrijpende kracht van dit werk ligt in zijn verbondenheid
mei het volk waaruit het is gegroeid. Oberkofler is de tolk van zijn
Alpenland en spreekt de taal van het hooggebergte : de kleine mensch
voor het geweldige aanschijn van den grooten God, in haast voelG. De Wolf, S. J.
baar contact.

MAATSCHAPPIJLEER
0. L. PLATTEELIW, Beginselen der Volkshuishoudkunde. —
V. 0. B. 0.-Uitgaven, Gent, 1935, 496 blz., 40 fr.
Uitmuntend handboek dat beantwoordt aan alle eischen
welke men voor zoon boek mag stellen : methode, duidelijkheid én
in de uiteenzetting zelve én in de typographische voorstelling, evenwicht in het betrekkelijk belang aan de verschillende onderdeelen der
stof toegekend, waar wij hier bijvoegen : zakelijke behandeling van
zeer aktueele en in de hedendaagsche economische structuur hoogst
belangrijke vraagstukken welke nochtans in vele « Volkshuishoudkunden » of zoek blijven of hoogstens eventjes aangeraakt worden,
Economie en maatschappelijk vraagstuk staan met elkaar in nauw
verband ; de schrijver is het zich bewust en wij verheugen ons er
over dat wij hier de opvattingen der christelijke sociale leer terugvinden.
Mogen dan velen zich dit geheel up to date werk aanschaffen !
Dr K. du Bois, S. J.
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L. CLOQUETTE, Le Rattachement du Franc Beige A la Livre Sterling. -- Bibliotheek der Handelshoogeschool der Universiteit, te
Leuven, 1935.
In het Eerste Deel van zijn boek geeft Schrijver een breedvoerig
vergelijkend overzicht van de economische toestanden van de
Wereld, den Sterling-bloc en den Goud-bloc.
Zelden werden in een werk, dat voor breede verspreiding bedoeld
is, zooveel facetten van het economisch leven onder het oog genomen
en op zulke glasheldere wijze ontleed en verklaard.
Volgens Schr. zijn de twee voorwaarden waaraan een munt moet
voldoen opdat zij «gezond» zou kunnen genoemd worden
a) een onafhankelijk beheer en b) waardevastheid in het binnenen in het buitenland. Uit het onderzoek door Schr. ingesteld blijkt,
dat het Sterling-bloc met zijn toepassing der nieuwe opvattingen
der monetaire theorie, de verwezenlijking van deze twee voorwaarden dichterbij komt dan de Goud-bloc vasthoudend aan de oude
orthodoxe theorien.
In het Tweede Deel stelt Schr. zijn oplossingen voor.
De binnenlandsche koopkracht van den Frank is niet meer in
verhouding van de buitenlandsche, stelt hij vast. Twee wegen staan
dan open voor België : ofwel aanpassing door deflatie (de failliet
van dit middel is intusschen voor iedereen klaar geworden) ofwel
aanpassing door devalvatie volgens Schr. van ongeveer 25 %. Indien deze laatste oplossing zou worden aanvaard dan zijn twee
methoden mogelijk : a) onmiddellijke stabilisatie op een nieuwe
goudpariteit ofwel b) samenkoppelen van den Frank aan het Pond
Sterling.
In beide laatste hoofdstukken van zijn boek breek Schr. een lans
ten voordeele van laatstgenoemde oplossing.
Na de gebeurtenissen van de laatste dagen zal de Heer Cloquette
met voldoening hebben vastgesteld, dat zoo niet de samenkoppeling
aan het Pond dan toch de devalvatie werd verwezenlijkt. Moge nu
zijn — o.i. eerlijke -- overtuiging dat deze politiek voor België meer
heil zal brengen dan de deflatie-poging, ook bewaarheid worden .
Van brandend actueel belang zijn op dit oogenblik de bladzijden
119 tot en met 129 over de berekening van een redelijk geoorloofde
prijsstijging uit hoofde van de devalvatie. Tal van andere hoofdstukken zijn ook nu nog voor een breed publiek interessant.
Het boek van M. Cloquette is in elk geval een aan te raden lectuur
voor al wie zich op de hoogte wil stellen van de nieuwe gedachtenstroomingen op monetair-economisch gebied.
R. V. (10-4-35) .
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Brugge. — Prof. Dr J. VAN MIERLO, S. J., der Kon. VI. Acad., Antwerpen. —
E. H. J. EECIU-IOUT. der Kon. VI. Acad.
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Bedrijfsorganisatie in België
III. HARE TAAK
door R. GORIS,

Rechter bij de Handelsrechtbank te Antwerpen.
De taak die door de Encycliek « Quadragesimo Anno » aan de
Bedrijfsorganisatie wordt toegewezen, is veel omvattend en vereischt
de vorming van organen die spontaan en soepel reageeren op de
uitingen van het economische leven in zooverre deze een weerslag
hebben op het algemeen welzijn en de maatschappelijke toestanden
In de atmosfeer van de verbetering der zeden plaatst de Paus de
hervorming van de bestaande inrichtingen en het werktuig dezer
hervorming zijn de beroepsstanden.
De wisselwerking van het economische en het sociale plaatst dan
ook onder de bevoegdheid van de beroepsstanden, het bewaren van
de sociale rust, het pogen een zekere economische welvaart te bestendigen, het ontlasten van den staat van vele maatschappelijke
en economische bekommernissen.
Sociale Rol der Bedrijfsorganisatie
Om het met één woord uit te drukken : het bedrijf moet opnieuw
de rol vervullen die er altijd aan had moeten voorbehouden blijven.
De werkgevers hebben er schuld aan dat het anders verliep : hun
liberalisme heeft ze dikwijls belet hun waren plicht in te zien.
Arbeidsduur vaststellen is geen wetgeverswerk ! Ook is de wet er
over met hare dozijnen toepassingsbesluiten een hopelooze warboel
geworden.
Werkloozensteun uitkeeren is geen syndikatenwerk !
Bankier spelen evenmin.
Familietoeslag, en met een woord alle uitkeeringen die eenigszins
het karakter dragen van sociale voorzorg, moeten langs de handen
V311 het bedrijf gaan, dat meebetaalt, meezorgt en de bestaansmogelijkheid is van den arbeider.
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De fabriek mag niet meer het ongenadig wezen zijn dat tot arbeid
dwingt, maar moet ook de kans krijgen haar ander gelaat te laten
zien ; dat van maatschappelijk-zorgend element.
De Staat heeft hier geen andere taak dan deze van toezichter en
aanmoediger, van wetgever ook, maar niet die van bemoeiziek verdeeler, die het noodig oordeelt de werknemers, de enkelingen en bij
elke gelegenheid de kiezers te laten voelen, dat de Staat voor alles
zorgt en dat die regeerders het meeste steun verdienen die op de
handigste manier de levende factoren der economie belasten ten
voordeele van de massa.
De werkman moet weten wat het bedrijf hem geeft, opdat in
zijn geest dat bedrijf in eere worde hersteld.
Aan den Staat komt de eer en de taak toe van wetgever.
Aan het bedrijf deze van uitvoerder der sociaal-economische wetten binnen de grenzen van het bedrijf.
De bedrijfsorganismen moeten kunnen belast worden met de toepassing van de sociale wetten, b. v. met de vaststelling van arbeidsduur, van gezinstoelagen, enz. Die toepassing zal daardoor veel aan
soepelheid winnen en de uitgevaardigde reglementen, rechtstreeks
geinspireerd door de practijk in het bedrijfsleven, zullen dan ook de
wet maken tot een organisch gegroeide omlijsting van de economische
bedrijvigheid der Natie.
Daarover zijn ook werknemers en werkgevers het eens.
De adviseerende rol der Bedrijfsorganisaties
Deze bevoegdheid, tegenwoordig eigen aan de Handelskamers,
Nijverheidskamers, Hoogere Raden voor Arbeid, Nijverheid, Middenstand, of de economische raden, komt volgens alle logiek aan de
Bedrijfsorganisatie toe.
Het is in den schoot van deze organisaties dat de levende elementen van de bedrijven doende zijn.
De gegevens van deze activiteit moeten dan ook natuurlijk doorheen
de verschillende graden van plaatselijke, regionale en nationale Raden, vereenigd ten slotte in een Nationale corporatieven Raad, tot
hun rol van actieve voorlichting, niet enkel van de Corporaties,
maar ook van den Staat, worden gevoerd.
Het behoort tot de rol der Bedrijfsorganisatie gegevens te groepeeren en tot richtsnoeren te vlechten voor het bedrijfsleven en den
wetgever.
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Het nieuwe wetsvoorstel op de Paritaire Commissies voorziet deze
rol en gelast den Koning een Centrale Commissie der Nationale
Voortbrenging in te richten waarvan de bevoegdheid zich zal uitstrekken tot de gemeenschappelijke belangen van alle nationale nijverheden, ( andere dan landbouwnijverheden) of eigen aan meerdere
dezer nijverheden.
Deze Commissie zal ook de middelen moeten opsporen, om de
uiteenloopende of tegenovergestelde belangen van twee of meer
nijverheden te verzoenen. Men ziet hier duidelijk de bezorgdheid
om te vermijden dat die corporatieve zelfzucht per Bedrijf tot stand
zou komen, waarvan Pater Rutten zegde dat ze nog verderfelijker
zou zijn dan de syndikale zelfzucht !
Dae Nationale Centrale Commissie is het orgaan der samenordening
van alle belangen, met eerbied voor elk belang, maar met de alles
beheerschende bezorgdheid om de nationale welvaart.
Deze Centrale Commissie zal de Regeering voorlichten, zij zal
ook haar advies geven over de reglementen door de paritaire commissies voorgesteld.
De Koning speelt in dat alles een groote rol. De gelijke vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers ligt aan de basis, terwijl
de neutraliteit en objectiviteit van de voorzitters door hun hoedanigheid van magistraat wordt gewaarborgd.
Het is opmerkenswaardig dat het geheele ontwerp aansluit bij het
voorstel van den liberalen oud-senator Prof. Speyer die aan zijn
« Commissions auxiliaires » van de parlementen een tamelijk gelijkaardige rol toedacht. Op deze manier samengesteld kunnen deze paritaire commissies ook de rol vervullen van economisch orgaan.
De economische rol der Bedrijfsorganisatie
Wij raken hier aan een der moeilijkste punten van het programma
der Bedrijfsorganisatie, omdat deze een zekere orde wil brengen in
een domein waar de volledige vrijheid tot hiertoe de groote, ja de
eenigste wet is geweest.
In plaats van het vrije recht ondernemingen te stichten, waar en
wanneer ook, van welken aard of omvang, met of zonder moderne
machinehulp, welk ook het productievermogen zij ;
In plaats van vrijheid prijzen en loonen vast te stellen, in een
woord in de plaats van de volledige vrije concurrentie treedt een
nieuw beginsel op, dat nl. van het algemeen welzijn.
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Het is gebleken dat het stichten van nieuwe fabrieken, gewapend
met de hulpmiddelen van de nieuwste techniek, een gevaar kan zijn
voor den socialen vrede, door het plotseling werkloos stellen van
duizenden werklieden, die niet onmiddellijk door nieuwe nijverheden
kunnen aan het werk worden gesteld, niettegenstaande het oude
liberale verdedigingsargument : vervang de diligencies door treinen
en er wordt duizendmaal meer gereisd dan vroeger, en er zal duizendmaal meer arbeidsgelegenheid zijn.
Het A. C. V., op voorstel van E. Pater ARENDT S. J., heeft
desaangaande gewaagde stellingen aangenomen, die denkelijk wel
meer bedoeld zullen geweest zijn als proefballons, maar waarvan enkele toch met hardnekkigheid weerkeeren op het programma van de
congressen.
Wij zullen ons hier, in de uiteenzetting, steunen op dit programma,
omdat het op het oogenblik wel het maximum is dat kan vooropgesteld
worden, een maximum waarmede de werkgevers zeker niet mee
akkoord gaan.
Bij de uiteenzetting mag er wel gedacht worden aan hetgeen op
dit oogenblik in de Vereenigde Staten gebeurt, waar de volledige
vrijheid tot reusachtige gevolgen leidde en waar onlangs bij een
bespreking Generaal Johnson verklaarde aan de nijveraars dat zij
in zake regelingen « nog niets hadden gezien ».
Alle stelsels van geleide of bestuurde economie liggen tusschen de
twee uitersten in van volledige vrijheid, dus het oude liberale stelsel,
of volkomen leiding zooals bij de Soviets.
Tusschen in liggen ook de stelsels die voorkomen in de bedrijfsorganisatie en die min of meer liberaal zijn.
Pater Arendt besluit zelf, dat er geen sprake kan zijn « het privaat
initiatief af te schaffen en dat een zekere vrijheid voor economische
ondernemingen noodig is. »
Hij wil niet dat de Staat zich uitsluitend het recht voorbehoudt de
economie te leiden, en steunt op Quadragesimo Anno om te besluiten, dat de Staat van deze taak moet worden ontlast en de
stichting der bedrijfslichamen moet overlaten aan de bedrijven zelf.
De Corporaties moeten essentieel « matigende en stabiliseerende
organen zijn ».
« Ze zouden niet hoeven te beslissen over de oprichting van ondernemingen, de bepaling hunner werkwijze, noch over hoedanigheden
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en hoeveelheden te f abriceeren binnen een bepaalden tijd, noch over
de regeling en de verdeeling of de prijzen der goederen.
Enkel zouden de Corporaties de verschillende voortbrengers, van
een bepaalden bedrijfstak, er toe moeten brengen zich onderling te
verstaan om de werkzaamheden samen te ordenen ».
Dus geen dolle concurrentie meer, geen onberedeneerd speculeeren.
Maar anderzijds wordt er eene grootere macht toegekend aan den
Staat in het economisch leven. De Staat, wachter van het algemeen
welzijn, meot er voor zorgen dat er geen corporatief egoïsme in de
bedrijfsorganismen binnensluipt.
De ondernemingshoofden zouden hun zaken blijven leiden naar
hun eigen beste weten, maar zich laten voorlichten door een beroepssyndikaat of door economische studie-organen die de Staat of
de Nationale Bank ter beschikking kan stellen.
In feite bestaat er reeds iets in dien zin, voor den uitvoer, die in
het Office Commercial van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
een medewerker en voorlichter van onbetwistbare waarde heeft
gevonden.
De Corporatieve Raad, centraal orgaan van de Bedrijfsorganisatie,
waar deze verloopt in het Staatsbelang, dat is het algemeen belang,
zou verder moeten ingrijpen wanneer nijveraars door nieuwe fabrieken of gewaagde speculaties het algemeen welzijn in gevaar
brengen. Daarom moet gepleit worden voor het ordenen en harmoniseeren van de bedrijven.
Een Centrale Raad der Nationale Voortbrengst zal een gelijkaardige rol vervullen voor het geheel van alle bedrijven.
Het A. C. V. ziet duidelijk in, dat zulk een programma slechts nut
kan afwerpen indien het een internationaal karakter heeft en sluit hiermede aan, bij hetgeen wij bij het einde van ons tweede artikel
schreven.
Het A. C. V. is vooral beducht voor de technologische werkloosheid (P. Arendt : « De syndikale Actie », blz. 395) , veroorzaakt
doordat de technische vooruitgang sneller gaat dan de uitbreiding
der afzetgebieden, en het ziet dan ook de toekomst zwart in.
Daarom wenscht het een voorafgaandelijke toelating voor het
bouwen van een nieuwe fabriek of het aanmerkelijk uitbreiden van
een oude, toelating te verstrekken door het gemeentebestuur, dat in
voorkomende gevallen de provinciale bestendige deputatie zou moeten raadplegen, wier beslissingen met beroep bij den Koning kunnen
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getroffen worden. Alvorens zijn advies uit te brengen moet deze de
Centrale Commissie der Nationale Voortbrengst raadplegen.
(blz. 131) .
De Corporatie zou zich dus enkel kunnen verzetten tegen het
oprichten eener nieuwe fabriek en de wenschelijkheid ervan grondig
doen onderzoeken, maar kan die oprichting niet beletten of verbieden.
Er was ook op het A. C. V.-Congres te Brugge spraak van een
Reservefonds voor technologische werkloosheid, te spijzen door
de nijverheden.
Hier mag dan ook opgekomen worden voor een reservefonds ten
behoeve van de werkgevers, slachtoffers van den technischen vooruitgang, die hun machienen in een paar jaar zien verouderen en niet
bij machte zijn ze door nieuwe, betere, snellere te vervangen omdat
de oude niet konden gedelgd worden. Het wetsontwerp Flandin op
de « Ententes Obligatoires des Producteurs » voorziet zulks in zekere
mate.
Dat alles is zeer moeilijk, maar het is rechtvaardig.
Wij mogen aannemen dat de grondgedachten van Pater Arendt
juist zijn : het algemeen welzijn gaat voor alles.
Maar voor een land als het onze moet er met uiterste voorzichtigheid worden te werk gegaan.
Zooals vroeger gezegd moeten wij kunnen uitvoeren. En die uitvoermogelijkheid, die een bestaansmogelijkheid is, domineert dan ook
het loonvraagstuk, de vraagstukken van den levensstandaard, van
prijzen en techniek.
Indien er geen groot bezwaar is de instrumenten te scheppen
ter regeling van de productie, dan is er wel een er zich van te
bedienen en het bestaan van instrumenten is soms voldoende om den
lust te doen ontstaan proefnemingen te wagen, die in een arm land
als het onze, zeer ernstige gevolgen zouden kunnen hebben.
Er zal hier plaats moeten gelaten worden voor een geleidelijke
en voorzichtige aanpassing, die de vrijheid veel, zeer veel kans laat
en hoopt op het ontstaan van een corporatieve wijsheid, die uit een
samenwerking op de andere gebieden der bedrijfsorganisatie moet
ontspruiten, om dan in werking te treden op economisch gebied.
Hier gaan wij dus niet akkoord met het gekende « la fonction crée
l'organe ». Hier moet eerst het orgaan worden gevormd door andere
functie's, door sociale functie's, om dan in werking te treden op
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economisch terrein, door die werking te versterken en ten slotte te
beheerschen over het gebied van de economie van een land.
De lezing van het boek van Professor VAN ZEELAND (« Europa
1932 ») zal hier veel juiste toelichting brengen.
De Bedrijfsorganisatie en het Onderwijs
Het betreft hier natuurlijk het technisch onderwijs, dat er veel bij
te winnen heeft mede onder de controol te staan van het georganiseerde bedrijfsleven.
In het bevoegde ministerie is men er zich wel van bewust, zoodanig
dat b. v. voor de hervorming van het handelsonderwijs beroep werd
gedaan op menschen die in het zakenleven staan. Deze tusschenkomst
is sporadisch, uitzonderlijk, ongeorganiseerd, en zal dus enkel de
waarde hebben van de menschen die er voor werden geroepen.
Het is duidelijk dat een zeer bestendige invloed van de bedrijfsorganismen kan uitgaan, een invloed die noodzakelijk zal geinspireerd
zijn door de evolutie van het zakenleven en het technisch onderwijs
ervoor zal behoeden, gedurende jaren vast te liggen aan een zeer
ouderwetsch programma, waarvan nu het verouderde werkelijk in
het oog moet springen, om tot een reactie aanleiding te geven.
In verband met de herinrichting van de kleinbedrijven en de
zoogenaamde ambachten, heeft dit een zeer groot belang en waar het
een feit blijft dat er eerst, na jaren geleidelijken groei der bedrijfsorganisatie, zal kunnen spraak zijn van een ingrijpen, toch van nu af
aan de wegen mogen getrokken worden langs welke deze invloed in
werking zal kunnen treden.
Politieke rol der Bedrijfsorganisatie
Alvorens de vraag te stellen of deze rol wenschelijk is of niet
moeten wij ze bepalen.
Op dit oogenblik, in onzen huidigen staatsvorm, ligt de politieke
macht in de handen van de enkelingen, gegroepeerd in politieke organismen ; kiesvereenigingen of syndikaten.
In een goed georganiseerden Staat moet er plaats zijn voor alle
belangen. Alle belangen moeten tot uiting kunnen komen en hun
recht krijgen.
Er zijn belangen van enkelingen, van familiën, van sociale groepen,
van gemeenten, van provinciën.
Er zijn ook bedrijfsbelangen, die enkel het bedrijf voor doel heb-
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ben, en door het verzorgen van deze bedrijfsbelangen, op eene
rechtstreeksche manier bijdragen tot het algemeen welzijn.
Gladstone zegde : « Het beginsel der parlementaire vertegenwoordiging is, dat iedere groepeering moet beschouwd worden als een
entiteit, een zedelijken persoon. Wat wij in deze Kamer noodig hebben te kennen, is de meening van iedere gemeenschap ! » Waarom
kan dan niet elke belanghebbende bij een bedrijf, rechtstreeks of
onrechtstreeks door de onvermijdelijke syndikaten, kiezer zijn voor
de leiders van dat bedrijf ?
Daartoe moet eerst dat Bedrijfswezen worden ingericht en die
inrichting, zooals wij daar straks hebben nagegaan, vervalt op syndikaten van werkgevers en werknemers, wier politieke kleur zou
moeten verdwijnen.
In den schoot van de maatschappelijke bedrijfsorganismen kan
deze verdwijning voltrokken worden. In Italië is deze verdwijning in
zooverre een feit dat het politiek parlement, of liever hetgeen ervan
overschiet, vervangen werd door een corporatief parlement, een wetgevend lichaam gesteund op het bedrijfsleven. Maar dat is slechts
mogelijk onder het regiem der diktatuur...
Waar de bedrijfsorganismen onmiddellijk voor doel hebben, het
stoffelijk welzijn van de arbeidende bevolking na te streven, op
zulke wijze dat hun hoogere belangen niet worden geschaad, zou het
wellicht aanbevelenswaard zijn aan deze bedrijfsorganen de gelegenheid te geven in het parlement hun politieklooze stem te laten hooren
voor de belangen van de economie.
De Federatie der Katholieke Vereenigingen heeft op haar congres
te Dinant in November 1933 de gedachte der coöptatie vooruitgezet
van kandidaten voorgesteld door de georganiseerde bedrijven.
In zekere liberale middens zou men den Senaat, die in 84 jaar
(1830-1914) 119 wetten wijzigde op de 4000 en er 18 verwierp
willen veranderen in een economisch parlement. Dat zou dan de strijd
worden van de economie tegen de politiek.
Maar alle uiterste oplossingen ter zijde stellend mogen wij vragen
of de vertegenwoordiging der bedrijven wenschelijk of mogelijk is.
Het is wenschelijk dat iets in dien zin gebeure omdat nu de belangen van het bedrijfsleven worden verdedigd door politici en daardoor
weer die verwarring ontstaat van maatschappelijke en economische
belangen ten voordeele van politieke fracties. De economie moet niet
door de politiek worden gediend of geleid. Ze moet zich zelf dienen
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en verdedigen, met den steun van de politiek die het algemeen belang
van de Natie te verzorgen heeft.
Is nu een vermengen van de algemeene belangen van de Natie
met de economische belangen aanbevelenswaardig ?
Minister Van Cauwelaert, in een rede gehouden te Brussel nam
een tamelijk afzijdig standpunt in en zag slechts de mogelijkheid van
een corporatief parlement in een Staat met dictatoriale oppermacht.
In ons land achtte hij een ruimere tusschenkomst van de regeering
nuttig en verklaarde verder dat « Solidariteit tusschen de verschillende bedrijven slechts kan bestaan onder leiding van en met de
burgerlijke hulp van de regeering ».
Verder verklaarde hij te Bergen : « Il faut sortir du désordre
résultant de l'évolution de l'économie mondiale et les professions
doivent devenir la base de l'organisation collective. Dans ce domaine
l'initiative privée s'est révélée impuissante, même dans l'industrie
charbonnière ce désordre a été amené par le libéralisme de nos
conceptions. » (Rede voor de Algemeene Katholieke Arrondissementsvereeniging, 6 Mei 1934.)
En, op 29 October 1934, aan de Textielgroep : « J'écarte l'économie
dirigée. Le gouvernement n'a ni la compétence ni les moyens d'organiser quoi que ce soit en matière industrielle ; mais il peut s'asso
cier aux efforts d'associations professionnelles. C'est pourquoi je vous
conseille de f ortif ier la puissance de vos groupements par une coordination sans cesse plus étroite de votre expérience et de vos désidérata. »
De hoofdzaak is : dat de Staat geen wegen afsluite voor de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij en geen op voorhand
gereedgemaakte organisatie op het bedrijfsleven pope te plaatsen
als een soort looden mantel,maar dat de Staat die organisatie late
groeien, rond het bedrijfsleven, stilaan zooals dat nu nog in Italië
gebeurt, omdat de tijd nooit eerbiedigt hetgeen men zonder hem tot
stand brengt.
Er is wel geen twijfel of deze zienswijze is de juiste, maar ze
neemt niet weg dat de noodzakelijkheid bestaat deze samenwerking
tot stand te brengen op een bestendige en georganiseerde wijze en
ze niet te laten afhangen van de min of meer groote handigheid,
invloed, kunde van de bevoegde ministers.
De bedrijven blijven, hun nooden blijven, en de ministers, ook de
goede, gaan weleens heen...
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Daarom moeten de bedrijven zelf hun belangen ter hand nemen,
onder leiding van den Staat, zoolang het niet anders kan, met de
bestuurlijke hulp van den Staat, in zooverre en voor zoolang deze
nuttig is, onder controol van den Staat, altijd.
Hieromtrent bestaat niet de minste twijfel. De wachter van het
algemeen welzijn, de Staat, moet op het bedrijfsleven een bestendige
waakzaamheid kunnen uitoefenen.
Met onverholen genoegen lazen wij dan ook in de Regeeringsverklaring van Minister Theunis op 27 November 1934 : « Lorsque,
dans une branche déterminée de l'économie nationale, la grande
majorité des producteurs s'accordent pour assurer la production et
l'écoulement des produits, il est rationnel que le gouvernement prenne
des mesures destinées a amener les dissidents a participer a l'entente
nécessaire... »
Hier wordt de weg aangeduid tot het verwezenlijken van de bedrijfsorganisatorische gedachte.

Een eerste verwezenlijking
Sinsdien heeft deze gedachte reuzenstappen vooruit gedaan. Op
18 Januari 1933 verscheen de Besluit-wet op de Economische reglementeering van de voortbrenging en de verdeeling, die een eerste
stap is in de richting van de Bedrijfsorganisatie.
Deze wet was noodzakelijk geworden omdat de productie moest
georganiseerd worden ten einde op de vreemde markten hare belangen te kunnen verdedigen bij monde van de regeering.
Elke beroepsgroepeering van voortbrengers kan de uitbreiding
vragen over al de andere voortbrengers of verdeelers behoorende tot
denzelf den nijverheidstak, van een vrijwillig door haar aanvaarde
verplichting in zake voortbrenging, verdeeling, verkoop, uitvoer of

invoer.
De wet is zeker soepel genoeg om den opbouw van een lenige
organisatie van het economische leven mogelijk te maken. Welke
de diensten zijn die zij in de praktijk zal mogelijk maken moet de
toekomst uitwijzen. De wet vond natuurlijk geen algemeene instemming. De liberaal-economische middens waren onmiddellijk vaardig
met hunne kritiek gericht tegen alle vormen van geleide economie.
Die wet is echter formeel. Ze zegt dat de « Regeering zich niet wil
begeven op den weg der geleide economie maar wel de kwalen
heelen welke voortspruiten uit een overdreven individualisme... »
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Dat ook hebben vele liberale geesten ingezien en een kleine bloemlezing uit voordrachten en redevoeringen van personaliteiten van
katholieke en liberale opinie is dan ook uiterst leerzaam.
Er is bij hen allen een evolutie merkbaar, zelfs bij de meest doctrinair-liberalen en het is wonder te constateeren hoe hunne uitlatingen op zekere punten de leer raken van Quadragesimo Anno.
Zoo zouden wij aanhalingen kunnen doen uit redevoeringen van
Minister LIPPENS, Gustave Léo GERARD, Bestuurder van het
Comité Central Industriel, en ook van Mr. JUSSIANT, Voorzitter
van de Antwerpsche Handelskamer, benevens de onverholen bijtreding van Staatsminister VAN CAUWELAERT, Senator VAN
OVERBERGHE, enz.
Samenvatting
En nu kunnen wij uit deze uiteenzetting opbouwen wat de rol
van het georganiseerde bedrijfsleven in de toekomst kan worden.
In de nabije toekomst kan door het bepalen der voorwaarden
van een collectief arbeidscontract en het erkennen van syndikaten
voor werkgevers en werknemers onmiddellijk worden overgegaan
tot het vervangen van den klassenstrijd door rechterlijke regeling
van arbeidsvoorwaarden en geschillen.
Een terzelf dertijd doorgevoerde veralgemeening van de paritaire
commissies kan leiden tot de voorkoming van de arbeidsconflicten,
en tot het bijbrengen van verzoening alvorens beroep wordt gedaan
op het arbeidsgerecht.
Deze veralgemeende paritaire commissies, die dan een meer corporatieve benaming zouden ontvangen, zouden dan ook de eerste
werkelijke praecorporatieve organismen zijn in het economisch leven
en geleidelijk belast worden met de vele taken die, naar de bekende
uitdrukking, nu op den Staat rusten en beter in handen van de
bedrijven zelf worden gelegd.
Echter niet in een nabije toekomst maar later ; wanneer kan nu
niet bepaald worden, dat hangt af van het al of niet vlug wortel
schieten in het volksleven van de eerste hoognoodige werking van
de paritaire commissies.
Deze omvat het beheeren van de kassen der werken van maatschappelijke voorzorg, der werkloozenkassen, der pensioenkassen,
der kassen tot steun voor weduwen en weezen, enz. ;
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het deelnemen aan het beheeren van het technisch onderwijs,
vaststelling van programma's, enz. ;
het optreden als adviseerend orgaan voor de wetgevende kamers
en voor de ministeries, in de bevoegdheden die nu zijn toevertrouwd
aan de economische raden, Hoogere Raad voor arbeid, handel,
middenstand, enz. ;
het in toepassing brengen der sociale wetten, welke in de toekomst
zullen worden gestemd, hetgeen in het tegenwoordig regiem geschiedt
door koninklijke besluiten, of door ministerieel rondschrijven ;
ten slotte, in de zeer verre toekomst, rijst het beeld op van een
bedrijfsleven dat in de wetgevende macht van de Natie een woord
zal te spreken hebben.
Wij zijn dus verre van elke plotselinge of bruuske verandering
van ons politiek statuut. Verre van alle dictatuur, verre zelfs van
elke verandering van het parlementair stelsel, hetwelk verdedigd
wordt, zoowel door werknemers bij monde van het A. C. V., als
door liberalen, socialisten en conservatieven.
Maar hoe deze verdedigers van het stelsel een oplossing zullen
vinden voor het dilemma dat de bedrijfsorganisatie aan de parlementairen stelt, is een andere vraag.
Dat dilemma bestaat hierin, dat de bedrijfsorganisatie indien zij
wordt ingevoerd, een groot deel van het propagandamateriaal zal
te niet doen, dat alle kandidaten ten dienste staat, terwijl anderzijds
deze parlementairen moeten verzocht worden hun troon- of zetelafstand op termijn, te onderteekenen.
Ook hier kan geleidelijkheid een oplossing brengen.
Waar de belangen van den Staat wel begrepen worden, zal er ook
wel een lichtstraal schijnen in het paleis van de Natie en
zullen de noodige wettelijke maatregelen worden getroffen die den
weg naar de bedrijfsorganisatie zullen vrijmaken, in den geest van de
Encyclieken.
Nooit nog was het oogenblik blijkbaar zoo gunstig om in de
plaats van een wankelend syndikaal stelsel, dat slechts op strijd
op de arbeidsmarkt was berekend, een ander op te richten in den
geest door ons beschreven.
Er is of er komt, in de afwikkeling der socialistische crisis, zooals
wij deze tegenwoordig beleven, een oogenblik dat psychologisch het
best geschikt is tot deze onderneming. En de vraag mag gesteld
worden of de Regeering dat moment zal kunnen bepalen en uitbaten.
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De laatste gebeurtenissen
De gebeurtenissen der laatste weken hebben sterker dan ooit de
hoop doen opleven dat deze mogelijkheid bestaat. Het regeeringsprogramma Van Zeeland heeft ons niet enkel als programma, maar
ook door de kentering die het in de sociaal economische atmosfeer
tracht te brengen een stap verder gebracht tot het Quadragesimo
Anno ideaal. De regeering verklaarde te zullen werken aan het
geleidelijk organiseeren van de beroepen en het toe kennen aan
de organismen, die aan deze beroepsorganisatie zouden ontsproten
zijn van zekere regelende bevoegdheden binnen het kader en voor
het verwezenlijken van de economische en sociale doeleinden van het
beroep.
Ook werd verklaard dat de werkzaamheid der paritaire commissies
zou uitgebreid worden, de syndikaten erkend en een opbouwende
politiek gevoerd in zake loonvraagstukken, met het doel de economische herleving te verwezenlijken.
De activiteit der regeering en vooral van het Ministerie van Economische Zaken, heeft reeds tal van groepeeringen van nijverheden
tot stand gebracht, die de kern vormen voor een latere en meer
algemeene ontwikkeling.
Weliswaar zijn deze groepeeringen slechts tot stand gekomen
onder den dubbelen druk van de regeering en van de omstandigheden, vooral daar waar het de exportnijverheden betreft, maar er werd
een begin gemaakt. Dat begin heeft in zijn onmiddellijke bedoelingen
geen sociaal karakter, het is zuiver economisch en fiscaal in zooverre
het aan de nijverheden toelaten moet te leven door het herstel van de
onontbeerlijke winstmarge, die ook de fiscus noodig heeft.
Maar in hare strekking is dit begin vol beloften.
Zij die trachten iets verder te zien in de toekomst hopen dat de
gebeurtenissen mogen meehelpen de doeleinden der Regeering Van
Zeeland te verwezenlijken.
Indien wij er weinig hoop op hebben een soort mystiek van het
plan in onze nuchtere en zoo individualistische gewesten te zien
geboren worden, dan toch moet men kunnen rekenen op een redelijke
en verstandig gevoerde propaganda die een weldaad zal blijken voor
het land.
Er is nog niet zoo heel veel verbeterd aan den toestand van ons
land in het economisch wereldcomplex. De gevaren blijven dezelfde,
enkel zijn de kansen er op verbeterd, er is tijd gewonnen, er zal
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nog meer gewonnen zijn indien een geest van solidariteit, van samenhoorigheid in den weerstand in het leven komt.
Herhaalde malen reeds tijdens de laatste weken klonken met gezag
de woorden van het Hoofd van den Staat.
« België weert zich uit alle macht om uit den helschen ring te
geraken die zijn bestaan met verstikking dreigt ». « Voorteekens van
een heilzame kentering zijn reeds merkbaar geworden. Het doel is
hoog. Even hoog moet ons levensideaal reiken. Het betreft niet alleen
de opleving van onze stoffelijke waarden, het eischt vooral de moedige aanvaarding van een sterke moreele tucht. » (Z. M. Leopold III
op de opening der Tentoonstelling te Brussel) .
Het is of wij den weergalm hooren van de welbekende woorden
van Paus Pius XI « Hervorming van de bestaande inrichtingen en
verbetering der zeden ».
BESLUIT

En zoo staan wij voor het slot van dezen cyclus van drie artikels.
Wij zijn vertrokken met de bedoeling dichter bij den lezer te
brengen een reeks gedachten die op dit oogenblik in het brandpunt
van de belangstelling staan in geheel de wereld en die deze wereld
geheel zouden kunnen omvormen binnen enkele jaren.
Niet enkel dat was ons verlangen.
Dat ging veel verder !
Wij wenschten drie hoofdgedachten naar voren te brengen.
De eerste was de volstrekte noodzakelijkheid van het herstel van
het gezag en vooral van de geestelijke hervorming die de voorwaarde
is van elk deudelijk en degelijk pogen in sociaal-economische richting. Het is het steunpunt van den hefboom die Quadragesimo
Anno heet 1
De tweede, de absolute noodzakelijkheid de verwezenlijkingen op
bedrijfsorganisatorisch of corporatief terrein te verplaatsen op internationaal gebied. De sociale en economische vrede is een wereldzaak.
De derde, de gedachte waarmede wij dezen cyclus willen sluiten
is, dat om te gelukken geheel deze beweging JONG moet zijn
En ziehier waarom
Is het niet opvallend dat de omwentelingen die deze laatste jaren
hebben gekenmerkt, ontbrand zijn op die punten in Europa waar
honderd jaar geleden de veroveringstochten van Napoleon tot stilstand werden gebracht ?
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Het is in het spoor van de legers der Fransche republiek, van het
Consulaat en het Keizerrijk, dat de gedachten der persoonlijke en
economische vrijheid zijn opgerukt en dat geestelijk leger werd niet
verslagen op de Beresina, noch op de vlakte voor Leipzig, maar plantte zich voort onder den vorm van liberalisme op alle gebied in het
volksleven van elke natie. En nu is de reactie daar I
Van uit Moscou en uit Romagna is de oprolling van dat geestelijk
liberale front begonnen. De twee vleugels van dat front : het germaansch-slavische en het latijnsche werden gebroken. Rusland proklameerde den volksheilstaat, Italië den autoritairen staat, Duitschland den nationaal-socialistischen staat.
Over de wegen die de Revolutionnaire gedachte van 1789 eens
volgde, komt als een wondere weerwraak van de geschiedenis, de

weerslag van het golvenspel der maatschappelijke ontwikkeling en
voor de oude grens van de westersche beschaving, voor die fameuze
barreel van Lodewijk XIV, voor den Rijn kwam ze tot staan.
Maar ook in de landen die hun oude parlementaire vrijheden hebben gehandhaafd is reeds beweging merkbaar.
Men kan niet met volkomen zekerheid, a priori beweren, dat deze
bewegingen hoegenaamd geen kans hebben... Omwentelingen worden door enkelingen begonnen en door minderheden voltrokken.
Hitler begon met acht man. Het is daarom dat onze rustige kalme,
bijna niets vermoedende maatschappij moet worden wakker geschud
opdat zij zou luisteren naar den krachtigen aandrang van de nieuwe
gedachte en de noodzakelijkheid zou beseffen, niet passief toe te
zien, maar zelf te arbeiden aan de geestelijke rijping van de nieuwe
formule, die ons een meer bestendigen sociaal-economischen vrede
moet brengen en een politiek rustiger regiem.
Q u a d r a g e s i m o Anno moet in de geesten rijpen om
vruchten te kunnen afwerpen.
Abbé Desgranges moest onlangs vanwege een communist het affront verduren te hooren zeggen « Ce n'est pas vos Encycliques
que nous vous reprochons, c'est le mépris ou vous les tenez ! »
Hier is niet veel op te antwoorden, wanneer men even terugdenkt
aan het lot dat R e r u m
gevers, overkwam.

No v a rum, onder de Christen werk-

Door hun opvoeding en omgeving, hun dagelijkschen strijd met
vreemde en binnenlandsche concurrentie, vastgehouden, waren zelfs
zij, die de beste bedoelingen hadden dikwijls verplicht te kiezen
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tusschen het welzijn en zelfs het bestaan van hun zaak en het ideaal
van Rerum Novarum.
In den loop van de studie die wij van het onderwerp hebben gemaakt, doorheen de gesprekken die wij hadden met werkgevers, die
met den besten wil bezield zijn, aan de hand van de reacties van
ons eigen gemoed tegenover de verplichtingen die de bedrijfsorganisatie zal meebrengen in de toekomst, moeten wij bekennen, moeten
de werkgevers van onze generatie bekennen, dat deze vooruitzichten
hen te machtig zijn.
Zij staan tegenover de economische en sociale moeilijkheden van
den tijd enkel gewapend met het heilig geloof in een betere toekomst, zoo ongeveer als de Moeder Job van Conscience die in den
druk maar steeds herhaalde : « Het zal wel beter gaan ». Maar de
wereld is nu eenmaal geen kleine Kempische hoeve, waar een regenvlaag op tijd en stond beslist over den welstand van een gezin.
(Het kost aan deze, onze generatie blijkbaar te veel moeite zich
los te werken uit de apathie waarin het aangeboren en ingeleefd
individualisme en liberalisme ons hebben gedompeld en wij kijken
verbaasd, geërgerd op, wanneer er dan toch ergens een Roosevelt
is die het durft opnemen tegen de gebeurtenissen.
Zooals een groot deel van de beschaafde wereld zien wij met
gespannen verwachtingen uit naar hetgeen zijn initiatieven zullen
verwekken. Wij gelooven niet aan een volledig succes, wij schrikken
terug voor de verantwoordelijkheden die hij nemen durft, maar wij
groeten met oneindigen eerbied dezen afstammeling van de vroegere
Amerikaansche pionniers, die nu ook op economisch gebied het teeken heeft gegeven tot een « grooten trek »...
Niet zonder zekeren humor mogen wij zeggen, dat onze generatie van werkgevers blijft staan als een moderne Hamlet, bij het
graf van Ophelia, de vroegere veelbeminde weelde.
« Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag ».
Tusschen een gewaagden onzekeren strijd en een steriele hoop
weifelt dit geslacht en vraagt zich af « of het edeler is, voor den
geest, de slagen van het nijdig lot te dragen of wel het hoofd te
bieden aan een zee van plagen ».
In ons diepste gemoed twijfelen wij zelfs niet. Wij kunnen niet
geven wat wij niet bezitten !
Hoogstens zullen enkelen onder ons het woord van Hamlét herhalen, niet zonder eenige melancholie :
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« Thus conscience does make cowards of us all ».
« Zoo maakt het peinzen lafaards van ons allen ». Niet eigenlijk
het peinzen, maar de angst voor de daad en
« Zoo verliest het streven naar een belangrijk doel door deze omzichtigheid den naam van handeling ».
En indien de werkgevers even verder bladeren in hun Hamlet,
dan zullen ze blijven stilstaan bij het slottooneel waar de Koning, de
Koningin, Hamlet en Laërtes aan hun einde komen en de jonge
Fortinbrass als overwinnaar weerkeert om den verslagen Hamlet,
die een groot heerscher had kunnen zijn, een eeresaluut te brengen :
« Laat vier legerhoofden hem dragen, en dat de troepen vuren ! »
Is de Fortinbrass van onzen tijd niet het jonge geslacht dat de
Bedrijfsorganisatie zal moeten verwezenlijken ?
Het is zijn taak den dag van morgen te bouwen zooals Pius XI
hem heeft geschetst.
De oudere werkgevers en ook de jongere onder hen, die reeds in
het gelid staan, zullen nooit anders kunnen doen dan het werk
voorbereiden dat wacht op zijne daad.
Er zal een oogenblik komen in de toekomst, waarop dit voorbe.
reidend werk zijn vruchten zal dragen, waarop na veel tasten,
zoeken, aanpassen bij volksaard, bij landseconomie, bij internationale
economie, een vaste formuul in de klaarte zal verschijnen, die door de
kracht van een geheel nieuw geslacht, in het rijk der werkelijheden
zal moeten gevoerd worden. Dat zal het eindtooneel zijn van dezen
grooten strijd, tusschen liberalisme, individualisme, socialisme, autarchie, nationalisme...
Zooals de jonge Fortinbrass als overwinnaar verschijnt bij het
tragisch einde van Hamlet en woorden spreekt vol simpele majesteit,
wanneer de dood van zoovelen hem het volle recht brengt van zijn
Koningschap, zoo ook zal wellicht deze nieuwe generatie, voor al deze
.« ismen », die elkaar onderling bevochten en versloegen, eens kun-,
nen zeggen : « Draagt de lijken weg ».
Dan zal de baan open liggen naar internationale economische
verstandhouding op den grondslag van den sociaal-economischen
vrede in iedere natie.
Wellicht krijgt dan Qua dr agesimo Anno later in de geschiedenis wel den naam van : « Encycliek van den wereldvrede ».
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Het Avontuur van het Christendom
door J. VAN HEUGTEN S. J., Amsterdam.

Ik geloof dat er tusschen den hemel en de hel geen huiveringwek.
kender plaats ligt dan het terrein der U. S. S. R., het tegenwoordige
Rusland met bijgebieden. En dit niet, omdat er het communisme
heerscht, niet uitsluitend omdat er God gehaat wordt, niet omdat
het Mogolengezicht van Lenin je overal aanstaart, die driehoeksblik, die een heel volk fascineert, niet omdat er alles genivelleerd,
gesystematiseerd en geëncadreerd wordt, omdat 'de roode-gardisten.
stap er het levensrythme aangeeft, maar toch een beetje om dat alles.
In hoofdzaak hierom dat er overal en in alles, met verpletterende onverbiddelijkheid, de rede heerscht.
Er is niets onmenschelijker, niets verschrikkelijker dan de menschelijke rede, wanneer deze zich het absolute imperium aanmatigt, wanneer er voor hart of gril of fantasie geen enkel omlooverd plekje
blijft, waar zij onberedeneerd mijmeren of droomen of vlinderen kunnen.
Rusland heeft den Heiligen Geest versjacherd voor wat stoom en
electriciteit. Het is onbegrijpelijk, hoe intelligente Westerlingen,
die van de wijsheid en de cultuur der eeuwen geproefd hebben, voor
de verworvenheden der Sovjet-Russen de vlag kunnen strijken.
Het alleronnoozelste Americanisme zingt zich lyrisch uit in de verheerlijking van de machine. Het Woord is voor hen machine geworden en moet hun de verlossing brengen. In de aanbidding dezer
drie-eenheid : stof, machine en kracht, meenen zij hun heil te vinden en de openbaring, de Bijbel dezer godheid, is : de meedoogenbooze rede.
Maar de rede is temperatuurloos, koud. Overal waar de rede buiten haar oevers treedt en rechten verovert die haar niet toekomen,
treedt verkilling, verstarring in.
De achttiende eeuw werd een soort geestelijke ijstijd voor Europa
onder invloed der « philosophen » en deïsten. Voltaire heeft door
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zijn grijnslach voor altijd iets aan het beminnelijk gelaat van Frankrijk geschonden. Reeds Baudelaire klaagde dat alle Franschen een
Voltaire-trek in hun gezicht droegen.
In later tijd is de loutere rede teruggedrongen achter de schansen
der wetenschap, waar zij haar onbetwiste heerschappij blijft voeren ;
de Romantiek heeft alle supra- of irrationeele krachten losgeslagen
en hun burgerrecht, zelfs vorstenrecht verleend. Sedert ruim een eeuw
hebben we buiten universitair-wetenschappelijke kringen niet te klagen over een suprematie der ratio. Dat een schrijver als Dostojefsky
Europa veroveren kon, bewijst de veranderende mentaliteit op een
eeuw vroeger. Was er een Dostojefsky in het midden der achttiende eeuw opgestaan, dan had men hem wellicht in een gesticht of
sanatorium ondergebracht. De vrijmaking van het irrationeele (of
hoe men het noemen wil) is niet een onbeperkte zegen geworden.
De groote bitterheid, de innerlijke ontreddering der hedendaagsche
intellectueelen berust grootendeels op deze onherstelbare tweespalt
tusschen de rede, en (noemen we het gemakshalve) het gevoel. Het
« Ware » waarop de rede, en het « Schoone » of « Goede » waarop
dit « Gevoel » gericht staat, zijn niet langer transcendenteele waarden, die in wezen identiek zijn, zooals de oude wijsheid leerde, maar
elkaar vijandige machten, die het menschenlot tot een kwellend raadsel gemaakt hebben.
De Fransche dichter Paul Claudel heeft dezen innerlijken strijd
op merkwaardige wijze beschreven in zijn parabel van Animus en
Anima. Animus is de pedante trotsche geest en Anima is de stille gevoelige ziel, waarin de fijnere diepere verlangens en gevoelens schuilen... « Het gaat niet alles goed, zoo zegt hij, in het huishouden van
Animus en Anima, den geest en de ziel. Het is al lang geleden, de
wittebroodsweken waren spoedig voorbij, toen Anima nog het volle recht van spreken had en Animus met verrukking naar haar luisterde. Heeft ten slotte Anima niet den bruidschat meegebracht en onderhoudt zij niet het huishouden ?
Maar Animus heeft zich niet lang met deze ondergeschikte positie
tevreden gesteld en spoedig heeft hij zijn ware natuur getoond, die
ijdel is en pedant en tyranniek. Anima is een ignorante, een zottin ;
zij heeft nooit school gegaan, terwijl Animus een hoop dingen weet,
hij heeft veel in de boeken gelezen. Met een steentje in den mond heeft
hij (als Demosthenes) leeren spreken en nu, als hij spreekt, spreekt
hij zoo goed, dat zijn vrienden zeggen, dat 't onmogelijk is beter te
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spreken dan hij doet. Men wordt niet moe naar hem te luisteren. Maar
nu heeft Anima geen recht van spreken meer ; hij neemt haar, zooals men zegt, de woorden uit den mond, hij weet beter dan zij, wat
zij zeggen wil, en met behulp zijner theorieën en reminiscenties arrangeert hij dat zoo goed, dat de onnoozele hals er niets meer van begrijpt. Animus is niet getrouw, maar dat belet hem niet, jaloersch
te zijn, want hij weet heel goed dat Anima heel de fortuin bezit ;
hij is een bedelaar en leeft slechts van wat zij hem geeft. Ook houdt
hij niet op haar te exploiteeren en te kwellen, om maar zooveel mogevan haar los te krijgen ; hij pijnigt haar om haar te doen schreeuwen,
hij verzint van alles om haar pijn te doen en te zien wat zij zeggen zal;
's avonds vertelt hij dat alles aan zijn vrienden in het café. Intusschen
blijft zij in stilte thuis om de keuken te doen, en alles te beredderen,
zooals zij dat wel te doen krijgt na litteraire bijeenkomsten, die rieken
naar drank en tabak. Overigens dit zijn uitzonderingen : in den grond
is Animus een bourgeois, hij heeft regelmatige gewoonten, hij houdt
ervan dat men hem dagelijks dezelfde spijzen voorzet. Maar er gebeurt wel eens wat vreemds. Op zekeren dag toen Animus onverwachts terugkeerde, of misschien toen hij na het diner insluimerde
of diep verslonden was in zijn werk, heeft hij Anima alleen hooren
zingen, achter gesloten deuren ; een eigenaardig lied, iets dat hij
niet kende en er was geen mogelijkheid om de noten of de woorden
of den sleutel te vinden ; een vreemd en wonderlijk gezang. Daarna
heeft hij heimelijk geprobeerd haar nog eens te laten zingen, maar
Anima doet of ze 't niet begrijpt. Ze zwijgt zoodra hij haar aankijkt.
De ziel zwijgt zoodra de geest haar aanziet. Toen heeft Animus een
list geprobeerd hij legt het er op aan haar te doen gelooven dat hij er
niet is. Hij gaat naar buiten, hij praat druk met zijn vrienden, hij
fluit, hij speelt op 'de mandolien, hij zaagt hout, hij zingt dwaze refreinen. Langzaam stelt zich Anima gerust, zij kijkt, zij luistert, zij
ademt, zij denkt zich alleen, en zonder gedruisch gaat zij de deur
openen voor haar Goddelijke Geliefde. Maar Animus heeft, zooals
gezegd is, oogen achter in zijn hoofd. »
De strijd tusschen Animus en Anima valt ongeveer samen met, is
ongeveer hetzelfde als wat men een dertig, veertig jaar terug den
strijd tusschen Geloof en Wetenschap noemde. Toen meenden de
Katholieken, dat de groote vijand des geloofs, de wetenschap, de afgedwaalde wetenschap was en het groote streven der katholieke
voormannen was erop gericht te bewijzen dat er geen strijd tusschen
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beide bestond of bestaan kon. Er is echter in die dertig jaar nogal
wat veranderd. De wetenschap heeft haar koninklijken mantel moeten
afleggen en is aardig in discrediet geraakt. Men is gaan beseffen
dat wetenschap niet het hoogste op aarde is, dat de mensch niet kan
leven van het brood der wetenschap alleen, dat slechts een klein hoekje van den menschengeest volkomen met wetenschap gevuld en verzadigd kan worden, dat de diepste aspiraties der ziel boven de wetenschap uitgaan. Er heeft een doorbraak van allerlei onlogische, irrationeele zielsverlangens plaats gehad, waardoor de wetenschap onder
den voet werd geloopen. Intusschen had echter de strengere en dorre
godin wetenschap het Godsgeloof uit de harten verbannen en nu stond
de mensch, met al zijn verlangens en zielsbehoeften nog hulpeloozer en
Godsverlatener dan vroeger, overgeleverd aan het ziellooze materialisme en het moordende agnosticisme. In dieper voelende en denkende geesten is tijdens en na de onvruchtbare jaren der wetenschap
een schreinend heimwee wakker geworden naar een Godsgeloof,
dat zich helaas, wijl de weg naar God was afgesloten, met allerlei
surrogaat moet tevreden stellen. « Wie zal ons leeren, zoo schreef een
dezer zoekenden, wie zal ons leeren te beleven de verzoening van
het realisme, dat wij van onze laatste voorgangers hebben overgenomen, en het mystische, dat als de schoone slaapster droomt in den
doolhof van ons innerlijk, maar van wie wij niet weten hoe ze in
deze wereld zal kunnen leven, wie de verzoening, de synthese dezer
beide ons záó voorleeft, dat wij den moed herkrijgen en den lust
naar nieuwe zeeën, die zal dronken worden van de stormen onzer
geestdrift en dankbaarheid. » Het realisme en het mystieke, dat is
de wereld van het zichbare en die van het onzichtbare en van deze
laatste blijft de mensch ondanks zich zelf droomen als van een sprookjesland vol geluk.
De eenige levensleer die antwoord geeft op deze kwellende vragen, die eindelijk verzoening brengt, is de Christelijke Godsopvatting. Wie het Christendom afvalt, vervalt noodzakelijk tot materialisme of pantheïsme, tot de leer der alstoffelijkheid of der algodde-

lijkheid, twee doctrines die uiteindelijk niet veel verschillen. Of ik
alles tot stof verklaar en dit hoopje stof tot een soort Godheid opblaas, of dat ik God opsluit in en vereenzelvig met de stof, komt ten
slotte op hetzelfde neer. Wat dit leven en dit heelal eerst levenswaard
en interessant maakt, is het Christelijk Dualisme, de leer der volstrekte onderscheiding tusschen God en wereld, tusschen ziel en li-
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chaam, tusschen geest en stof, tusschen goed en kwaad, tusschen engel en duivel. De materialist proclameert het heelal tot een verzameling stof, verbant alle engelen en duivelen uit het universum, neemt
God de teugels uit handen, drijft de menschenziel uit en installeert
zich genoegelijk op dezen molshoop aarde, na alle verbindingsdraden naar buiten te hebben doorgesneden. Hij is volmaakt tevreden
met dezen molshoop, plant er een bordje met a Verboden Terrein ,
voor al wat geest is, op, en begint hem om te spitten in de hoop dat
er een paradijs uit zal groeien. Is er iets doodender dan zich op te
sluiten in een geestloos heelal ?
Wat doet de pantheïst ? Hij pakt den duivel bij zijn staart, bindt
hem vast aan de vleugel van een engel en beweert dat zij samen één
zijn. Zoo doet hij met alles. God en wereld, ziel en lichaam, goed
en kwaad, alles gooit hij in een smeltkroes en smelt ze zoo tesamen,
dat er een wonderlijk hutspot onstaat, dien hij dan eerbiedig het
Al-ééne, het groote en heilige Al noemt. Deze Al-hutspot wordt zijn
Godheid waarvoor hij huiverend zijn knie buigt en waarvan ook hij
zelf een ingredient uitmaakt. Dit heet dan : kosmische religie en heiligheid van het Al : Het is natuurlijk gedaan met persoonlijke onsterfelijkheid, met hemel en hel. Neen, dan nog liever het brute materialisme dan deze kosmische religie zonder God of duivel, zonder
hemel of hel.
Wat dit menschenleven tot een spannend avontuur, tot een boeiend
schouwspel maakt is juist het Christelijk Dualisme. Het feit dat God
en duivel om mijn ziel strijden, de Een met Goddelijke grootmoedigheid, de ander met duivelsche laaghartigheid, maakt mijn leven tot
een voortdurend tournooi. Een Christen draagt den hemel en de hel
op de punt van zijn degen : één daad, één weigering of toestemming
kan een dezer uitersten in zijn sleep voeren. Het menschenleven is
opgebouwd op Dualistische spanningen en slechts in den slaap houdt
alle dualisme op. Voor den slapende bestaat er geen hemel of hel,
geen goed of kwaad, geen geest of stof : hij is opgegaan in den grooten hutsepot van het Al : het Pantheïsme is de ideale godsdienst der
slapers, zooals het materialisme de ideale religie is van geestloozen.
De Christelijke Dualist zit niet opgesloten in het concentratiekamp
van dit heelal ; hij kan signalen zenden naar onzichtbare stranden en
heeft vrije uitvlucht naar alle windstreken. Ook zit hij niet onredbaar
versmolten in den heksenketel van het Al-eene : hij weet dat er Eén
buiten staat, die den ketel roert en dat zijn eigen persoonlijkheid een
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element van onoplosbaarheid en onversmeltbaarheid bevat. Hij leeft
tusschen hoogspanningen en geheel zijn bestaan is een wedloop ten
aanschouwe van hoogere machten. Hij is niet zoo naïef in den opbloei
van een aardsch paradijs te gelooven, maar kinderlijk genoeg om het
op een ster en op een hooger plan te verwachten. Zijn leven is waard
geleefd te worden. Het is een avontuur, vol wisseling en kleur, vol
gevaar en verrukking. Het werpt schaduwen tot in een andere wereld en al zijn doen en denken laat een spoor na, dat niet wordt uitgewischt. Er is geen vitaler en boeiender tocht dan het leven van den
Christelijken Dualist. Aldoor dreigt hem ten eene zijde een bodemloos ravijn en wenkt hem ten andere een beloftevolle ster. Het heelal is hem een waardelooze vaalt en tevens de kostbare mantel Gods.
Voor den materialist zijn alle natuurkrachten domme onbreekbaarheden en alle lotgevallen blinde mokerslagen ; voor den pantheïst
zijn het heilige uitwasemingen van zijn heksenketel, doch de dualist
vindt de natuurkrachten een aardig tijdverdrijf voor geleerden en lotswisselingen een dankbaar spel voor dichters. Alles past in zijn avontuurlijk realisme. Hij weet dat er natuurwetten noodig zijn voor den
ordelijken loop der dingen, maar dat er machten zijn die ze doorbreken kunnen. En dit besef geeft hem een wonderlijk gevoel van eigenwaarde en grootheid, te weten dat hij alleen niet volstrekt gebonden
is aan de wetten van het heelal. Het bewijst hem dat er een andere
structuur, een andere rechtspraak voor hem geldt dan de universeelaardsche. Een schoothondje kan wegloopen van zijn meesteres en
een aap kan zijn meester in het oor bijten, zonder dat de groote orde daardoor verstoord wordt, maar hij, de dualist, kan zijn meester
niet ontrouw worden zonder dat er een breuk in de groote orde plaats
vindt. De materialist en de pantheïst zijn vol huiverende eerbied voor
de natuurwetten ; de dualist echter bekommert zich weinig om deze
natuurwetten maar concentreert zijn vereering op een hoogere natuurwet, de tien geboden. Wat voor materialist en pantheïst de natuurwetten zijn, dat zijn voor den dualist de tien geboden. Zij werden in twee steenen tafelen gegrift als om hem zijn dualisme te vertastbaren en het eerste exemplaar dezer wetten werd in een heiligen
toorn aan stukken gegooid als om te doen zien, welk een geweldigen
ernst achter die wetten schuilt. De physica der tien geboden is de
hoogste wetenschap voor den dualist. Dit zijn eerst wetten, dit is
eerst een wetenschap, die de moeite waard zijn en die niet geschonden
worden, zonder dat er zelfs buiten dit universum een stoornis plaats
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heeft. Hier blijkt heel de roekelooze avontuurzin, de stoutmoedige
romantiek van den dualist.
Hij zal in koelen bloede een sterrenwereld zien ineenstorten, maar
hij zal huiveren voor de minste inbreuk op de Mozaïsche natuurwet.
Dat op een bepaald moment de zon blijft stilstaan of de Roode Zee
zich opensplijt om vrijen doortocht te laten, dat een graf zich opent
om een doode te laten verrijzen, dat het water verstijft om er menschenvoeten over te laten wandelen, dat de storm gaat liggen op den
klank van een menschenstem, al dit verzet tegen de natuurwetten
vindt hij de gewoonste zaak van de wereld. Immers dit soort physica is maar kinderspel bij de physica der Mozaïsche natuurwet. De
eerste is de physica van het lichaam, van de stof, de tweede is de
physica van de ziel, van den geest. De eerste regelt de orde van dit
waardeloos heelal, de tweede regelt de oneindig waardevolle en
eeuwigdurende orde der ziel. Het alles domineerende en onvoorwaardelijke der Mozaïsche Physica geeft aan het leven van den dualist dat
eigenaardig prikkelende, schuimende, bekoorlijke dat zijn bestaan zoo
boeiend maakt. Immers deze hoogere physica doorkruist en dwarsboomt de andere, de lagere, op duizenderlei wijze. De Mozaïsche
natuurwet bijvoorbeeld, die zegt : Gij zult uws naasten huisvrouw
niet begeeren, gaat regelrecht in tegen die lagere natuurwet van den
materialist, die den mensch aandrijft om wel zijns naasten huisvrouw
te begeeren. De eerste wet der Mozaïsche physica luidt : Gij zult geen
vreemde Goden aanbidden, terwijl de lagere physica van den materialist en den pantheïst haar vereerders onmiddellijk voor vreemde goden
doet knielen, voor den heksenketel van het Al, voor het gouden kalf,
voor een machine,enz.
De kunst en het avontuur van den dualist bestaan nu hierin, om
namelijk overal de hoogere Mozaïsche physica ten koste van leven
en bloed te doen zegevieren op de lagere. Dit is geheel het Christelijk avontuur. Dé dualist aller dualisten, Christus zelf, heeft dit op
bewonderenswaardige wijze klaar gespeeld. Hij heeft voortdurend
de lagere physica, de physica der natuurwetten met voeten getreden :
Hij werd geboren uit een Maagd, Hij wandelde over het water,
Hij vermenigvuldigde het brood, Hij herstelde blinde oogen en zieke
ledematen. Hij stond levend op uit zijn graf en steeg op een wolk
ten hemel. En dit alles om de physica der tien geboden te doen zegevieren. Dit is het avontuur der avonturen en hoe krachtiger en
standvastiger wij strijden voor de overwinning der Mozaïsche phy-
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sica, des te zekerder zullen ook wij als overwinnaar uit het graf
opstaan en op een wolk ten hemel stijgen. Voor den Christelijken
dualist bestaan er geen problemen, geen moeilijkheden : want juist
van wege zijn dualisme, wordt elke tegenstrijdigheid, elke moeilijkheid een nieuw bewijs voor de waarheid zijner levenshouding. De
tegenstrijdigheid tusschen hoogere en lagere physica in zake de wet
bijv. omtrent het al of niet begeeren van zijns naasten huisvrouw
bewijst hem met brandende helderheid, dat er een beginsel van dualisme in hem aanwezig móét zijn. Zijn innigste overtuiging zegt
hem, dat de steenen tafelen gelijk hebben, dat hij zijns naasten huisvrouw eerbiedigen moet ; maar zijn tweede, zijn lichamelijke physica
drijft hem naar de onderhouding der materieele natuurwet. Eclatanter dualisme is er niet denkbaar. Wat doen nu de materialist en de
pantheïst ? Waar blijft bij dit moordende dualisme de Al-eenheid
van de heksenketel of de Al-stoffelijkheid van mensch en natuur ?
Zij sluiten een compromis. Zij houden voorloopig en noodgedwongen het dualisme staande en permitteeren niet onmiddellijk de vervulling der begeerte. Maar als ik het zóó weet aan te leggen dat ik
zonder een schurk te worden mijn naaste zijn huisvrouw weet af te
troggelen, dan is het na een tijdje gepermitteerd. Na wat procedeeren voor de rechtbank, na een wettelijke scheiding, mag ik mijns
naasten huisvrouw huiswaarts voeren. De overwinning blijft ten
slotte aan de lagere natuurwet. De eenheid van het Al is voor een
klein gedeelte bereikt : Het Ein-Topf-Gericht van den heksenketel
is klaargestoomd. Iedereen ziet echter dat dit compromis geen oplossing is. Als de gelukkige veroveraar van zijns naasten huisvrouw de
volgende maand een nieuwe huisvrouw begeert, herhaalt zich hetzelfde dualisme en staat hij voor dezelfde moeilijkheden. Neen, het
materialisme en het pantheïsme kunnen deze wereld en dit menschenleven niet verklaren. De grondwet van mensch en wereld is
een eeuwig dualisme. Chesterton geeft in zijn « Orthodoxie » een
treffend voorbeeld, dat mijn bedoeling verduidelijkt. « Alle groote
levensraadsels, zegt hij, worden opgelost door het Katholicisme.
Nemen we b. v. de quaestie : deugd. Aristoteles heeft gezegd : de
deugd bestaat in 't houden van het juiste midden en vele geleerden
hebben hem dit nagezegd. Maar hoe moeten we dit juiste midden
verklaren ? Het heidendom zeide dat de deugd een balanceeren was,
een evenwicht tusschen twee uitersten, het Katholicisme dat het
een conflict was, een botsing tusschen twee tegenovergestelde
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hai astochten. Ond ,.rzoeken we dit eens aan de deugd : moed. Geen
eigenschap heeft zoo de hersens der geleerden vermoeid als deze.
Moed is bijna contradictio in terminis, tegenspraak in zich zelf.
Het is een sterk verlangen om te leven in den vorm van bereidwilligheid om te sterven. « Hij die zijn leven verliest zal het winnen. »
Dit evangeliewoord geldt niet slechts voor heiligen en asceten, maar
het is ook een raad voor zeelui en bergklimmers. Het moest gedrukt
staan in een gids voor Alpenbestijgers. Het is het juiste standpunt
voor allen moed. Een man die ingesloten zit tusschen de zee en hooge
rotsen kan zijn leven niet redden, tenzij hij het waagt. Hij kan den
dood slechts ontvluchten door er op af te gaan. Een soldaat, die
omringd is door vijanden, heeft om zich te redden een intens verlangen noodig naar het leven, met een groote verachting voor den
dood. Geeft hij zich enkel over aan het verlangen om te leven, dan
is hij een lafaard en zal niet ontsnappen. Wacht hij enkel den dood af,
dan is hij een halve zelf-moordenaar en zal evenmin ontkomen. Hij
moet het leven zoeken in groote onverschilligheid daarvoor : hij moet
naar het leven verlangen als een dorstige naar water en tevens den
dood indrinken als wijn. Geen philosoof heeft dit romantisch raadsel
ooit volkomen opgelost. Maar het Katholicisme heeft meer gedaan :
het heeft de juiste grenzen aangegeven in de graven van den martelaar en van den zelfmoordenaar, door 't eene te eeren en 't andere
te verafschuwen, aldus den afstand aanwijzend tusschen hem die
sterft om het leven en hem die sterft om ,den dood te vinden. En het
heeft van den beginne af boven de Europeesche lansen de banier
hooggehouden van het mysterie der ridderlijkheid, den Christelijken
moed, die doodsverachting, niet den Chineeschen moed die levensverachting is. Wat is hier het conflict ? Het is de botsing tusschen het
verlangen om te leven en de bereidwilligheid om te sterven.
En zoo is het met alle deugden. Het geloof bewerkt een verzoening
in den schok van twee hevige aandoeningen. Neem bijvoorbeeld den
ootmoed, het evenwicht tusschen trots en kruiperigheid. Heidenen en
ongeloovigen zouden zeggen dat ze met zich zelf tevreden zijn, niet
arrogant, maar zelfvoldaan, dat er beteren en slechteren zijn dan zij,
dat alles zijn grenzen heeft, enz. Dit is een redelijk standpunt, maar
het is een compromis, een mengsel ; geen van beide eigenschappen is
aanwezig in volle kleur en kracht. Deze al te nuchtere fierheid doet
het hart niet kloppen als de plotselinge stoot van een trompet : deze
fierheid kan niet gekleed gaan in purper en goud. Van den anderen
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kant loutert deze zachte bescheidenheid het hart niet als vuur en
maakt 't niet helder als kristal : zij maakt den mensch niet zooals
de Christelijke ootmoed tot een klein kind, dat neerzit aan den voet
van een grashalm. Zij doet hem niet opzien en wonderen aanschouwen. Zij mist de poëzie van de fierheid en de poëzie van den ootmoed. Het Katholicisme echter redt beide. Het scheidde de twee
begrippen en dreef ze dan beide tot het uiterste. Van den eenen kant
moest de mensch zich hooger gaan voelen dan hij ooit gedaan had :
van den anderen kant moest hij kleiner, geringer worden dan ooit
te voren. In zoover hij « mensch » is, is hij koning aller schepselen,
inzoover hij « een mensch » is, is hij koning aller zondaars. Alle valsche ootmoed, alle pessimisme, dat de bestemming van den mensch
naar beneden haalde, moest verdwijnen. De mensch werd weer het
beeld Gods, wandelend in het paradijs. Hij heerschte weer over alle
dieren en trad op de aarde om ze te onderwerpen. En toch aan deze
trots paarde het Katholicisme een ootmoed, die aan dwaasheid
grenst. Diezelfde mensch heeft zichzelf te beschouwen als een afgrond van onwaardigheid : hij mag zichzelf een dwaas, een idioot
noemen, die de hel verdiend heeft, mits hij maar vasthoudt dat idioten nog gered kunnen worden. Hier zegeviert wederom het Katholicisme over de moeilijkheid het tegenovergestelde te combineeren,
door ze beide vast te houden tot het uiterste. Men kan moeilijk te
gering over zich zelf denken, men kan moeilijk te hoog over zijn
ziel denken.
Een ander geval is de liefde ; wederom een paradox, een verzoening van tegenstrijdigheden. Liefde is vergeving van het onvergefelijke, beminnen wat niet beminnelijk is. Een verstandige heiden zou
zeggen, dat hij sommige menschen kan vergeven, anderen niet. Met
een slaaf die wijn zou gestolen hebben, zou hij kunnen lachen ; maar
een slaaf die zijn meester zou willen dooden of verraden, zou hij ter
dood brengen. Voorzoover de handeling vergefelijk was, zou hij
vergeven, zou de man zelf vergefelijk zijn. Dit is weer een redelijke
houding. Maar het laat geen ruimte aan den heiligen huiver voor het
kwaad, wat iets schoons is in een onschuldige : het laat geen ruimte
voor de zuivere teederheid tegenover den mensch als mensch, wat
het fascineerende is in een heilige. Doch het Katholicisme trad op
met een zwaard, en kliefde beide, misdaad en misdadiger, in tweeën.
Den misdadiger moeten wij vergeven zeventig maal zevenmaal : de
misdaad mogen we nooit vergeven. Het was niet voldoende dat sla-
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ven die wijn stalen, deels menschlievendheid, deels toorn opwekten.
Wij moeten veel toorniger zijn op den diefstal dan vroeger, maar
veel menschenlievender jegens den dief dan vroeger. Er kwam ruimte voor haat en liefde, voor grooten haat en groote liefde. Het Katholicisme bracht orde in alles en het doel van die orde was om plaats
en ruimte te bieden aan al wat goed was.
Zoo heeft het Christendom deze vragen beantwoord en opgelost.
Het Christendom is nooit het dualisme uit den weg gegaan, maar
heeft steeds de twee tegengestelden tot het uiterste vastgehouden en
de verzoening der tegenstrijdigheden buiten deze wereld gezocht.
En dit is heel het geheim van het Katholicisme, dat het den menschengeest en de mannelijke logica vrije baan laat, maar dat het op
alle essentieele punten zelf ingrijpt en met zijn hooger weten aanvult
wat er aan het menschelijk weten ontbreekt, een hooger weten, dat
het toestroomt uit een bron die buiten dit universum ligt.
Dezelfde Chesterton, dien we zooeven aanhaalden, maakt een
eigenaardige vergelijking. « Veronderstel, zegt hij, dat er op de

maan een geleerde woonde, een ander soort wezen dan de mensch
op aarde, maar toch een geleerde en dat hij met een verrekijker den
mensch op aarde waarnam. Dan zou hij al observeerend in zijn notitieboekje opschrijven : op aarde leeft een wezen, de mensch. Links
heeft hij een oor, een oog, een arm, een been. Ook rechts heeft hij
een oor, een oog, een arm, een been. En kon hij in den mensch doordringen dan zou hij zien, dat deze zelfs een linker en een rechterhelft
van hersens en longen heeft. Maar bij het hart in den linkerhelft
gekomen zou die geleerde, indien hij mathematisch te werk ging,
moeten veronderstellen dat er ook een hart in het rechter gedeelte
van den mensch zat. Zou die geleerde echter door een of ander geheim zintuig voor deze dwaling behoed worden, dan zou blijken dat
hij meer was dan een geleerde, dan een mathematisch mensch. Zoo
is het met het Katholicisme. Men staat voortdurend voor verrassingen, voor onverwachte dingen en bij dieper onderzoek is de eindconclusie altijd deze : er werkt een hoogere wet, een andere wijsheid
in het Katholicisme. »
Dit is het eeuwige wonder in den mensch, dat het leven zelf door
dualistische tegenstellingen wordt opgebouwd en gevoed, dat diezelfde dualistische tegenstellingen den mensch tot een kwellende foltering worden. Verstand en gevoel plicht en neiging, drang tot
zelfverheffing en besef van eigen nietigheid, zucht naar expansie en
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beperktheid van wezen, een streven naar het groote en het bewustzijn van eigen kleinheid, een geestesmacht om alles te veroveren en
een innerlijke onmacht om zich zelf te weerstaan, een brandend
verlangen naar geluk en onderworpenheid aan het lijden, al deze
dualistische tegenstrijdigheden doorkruisen het menscheninnerlijk en
maken het leven tot een bitterheid maar tevens ook tot een boeiend
experiment.
Eenzelfde dualisme heerscht er in de buitenwereld. De som van
alle lotgevallen des levens, van alle verschijnselen en wisselingen
in het natuurgebeuren maken den indruk van volstrekte grilligheid,
van bewerkt te zijn door een blind en meedoogenloos fatum. En
toch beseffen we dat dit blinde fatum niet het uiterste en laatste
wezen kan, dat er noodzakelijk zin en bedoeling achter alles moet
schuilen, dat zich een hoogere macht, een hoogere leiding achter
alles verborgen houdt. Dit is een oerinstinct van het menschengeslacht, een onvermijdelijke conclusie ook van den denkenden geest,
die zich zelf zou destrueeren en alles tot een nachtmerrie, een kwaden droom zou moeten verklaren, zoo hij dit dualisme niet aannam.
Een verzoening, een versmelting, een tot eenheid brengen van al
deze tegenstrijdigheden is onmogelijk. Materialisme en pantheïsme,
beide, stelsels die een aardsche verzoening, een aardsche vereeniging
of een-wording tot stand willen brengen, leiden tot niets tenzij tot
absurditeiten. De eenig mogelijke levenshouding is die van het Katholicisme, namelijk het vasthouden en tot het uiterste drijven der
tegenstellingen en de verzoening vinden niet in deze wereld, in dit
universum, maar in een andere wereld.
Het Katholicisme beklemtoont en eischt den strijd en de botsing
van het hoogere en het lagere, van plicht en neiging, van het streven naar het groote en het bewustzijn van eigen kleinheid, die van
zucht naar expansie en beperking van eigen wezen, van het verlangen naar het hoogste geluk en de onderwerping aan het lijden.
Het opheffen der tegenstrijdigheden en de groote verzoening echter
stelt het uit tot na den dood. Het leert niet zooals het Boedhisme
het dooden en vernietigen van alle verlangens, van elken hartstocht,
van alle zucht naar expansie en grootheid, van het vermogen tot
lijden. Integendeel ! Het laat deze alle in hun volle kracht, maar het
orienteert ze en richt ze naar een punt, dat buiten dit heelal ligt en
wakkert ze dan zelfs aan. Het spoort bijvoorbeeld even sterk aan
tot liefde voor het lijden als tot verlangen naar geluk, tot zucht naar
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grootheid als tot zelfverachting, tot besef van eigenwaarde als tot
zelfvernedering. Het verzwakt geen enkel dualisme, maar verscherpt
ze alle. En dit geldt evenzeer van de dualistische tegenstrijdigheden
buiten den mensch. Het benadrukt den oneindigen afstand tusschen
geest en stof, tusschen God en wereld, tusschen goed en kwaad.
Het leert uitdrukkelijk de stoffelijke wereld te bewonderen en te
eerbiedigen — niemand heeft meer eerbied voor een gestorven lichaam bv. dan het Katholicisme ; -- maar het beveelt even uitdrukkelijk, de zichbare wereld om God te verachten. Het materialisme
en het pantheïsme zijn er slechts op uit om de tegenstellingen, om
alle dualisme weg te werken en te verdoezelen en zoo wereld en
menschenleven tot een grauwe, saaie brei om te kneden. Maar het
Katholicisme is verstandiger. Het spoort aan tot even sterke haat
als tot een sterke liefde. Wij hebben het kwaad even krachtig te
haten als het goede te beminnen.
Zoo is de eenig mogelijke levenswet en levenshouding die van het
Katholicisme. Het is uiterst en volstrekt reëel, daar het alles erkent,
alles waardeert, alles tot zijn recht laat komen. En tevens is het
uiterst avontuurlijk en prikkelend tot intense beleving, daar het 't
conflict, de botsing der tegenstrijdigheden op de spits drijft. Het
laat alle levensverschijnselen recht wedervaren, het doodt of vernietigt niets, maar het onbruikbare en vijandige sublimeert het en
voert het menschenleven op de duizelende hoogte van het Goddelijk
leven zelf. De geschiedenis van den menschelijken geest heeft na
zooveel eeuwen voldoende bewezen, dat de mensch met dit veelvuldig dualisme geen raad weet. Nooit of nergens heeft hij de juiste
verhouding tot die dualistische verschijnselen gevonden tenzij in het
Katholicisme. Er zijn filosofen geweest die alles vergeestelijkten en
vergaten dat de mensch ook eten en drinken moet. Er zijn er geweest die alles verstoffelijkten en hem niets anders lieten doen dan
eten en drinken. Er zijn er geweest die stof en geest, God en wereld
samensmolten tot een ondeelbare eenheid, maar na eenigen tijd krijgen die samengesmolten deelen altijd zulk een hevige ruzie, dat het
dualisme weer met verwoede kracht uitbrak. De aan zich zelf overgelaten mensch kan onmogelijk de tegenstrijdige raadsels van wereld en leven oplossen. De erfzonde heeft aan het wereld- en menschendualisme haar eigenaardig cachet gegeven en de erfzonde is
slechts bekend in het Christendom. Wie zonder de erfzonde de
rekening opmaakt, slaat bijna noodzakelijk een zeer belangrijke post
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over en de rekening kan niet kloppen. De groote harmonie, de groote
verzoening kan door den louter natuurlijken mensch niet gevonden
worden om de eenvoudige reden, dat zij er niet is, niet bestaat. Zij
is slechts te vinden in het aanvaarden van het dualisme, dus in de
ontkenning der harmonie, der verzoening zelve.
Hoe paradoxaal dit ook klinken mag, het is een der grondstellingen van het Katholicisme ; de verzoening wordt slechts gevonden
door het ontkennen der verzoening, door het aanvaarden en het
erkennen van haar tegendeel. « Wie zijn leven wint, zal het verliezen en wie verliest zal het winnen. » In dit woord ligt heel
het geheim van wereld en leven opgesloten. Alle waarheden van het
Katholicisme, die door het leven zelf als de eenige mogelijkheid, de
eenige oplossing bewezen worden, gaan in deze richting. Ik vind
mijn hoogste geluk door aan mijn geluk te verzaken en het lijden te
omhelzen, ik vind mijzelve door mijzelf te vergeten en slechts aan
anderen te denken. Ik kan slechts groot worden door mij zelf klein
te maken, ik bereik de ware eer en hoogachting door mij zelf klein
te maken, ik bouw aan de verheerlijking van mijn lichaam door dit
lichaam te tuchtigen en te kastijden. Ik verhef mijn verstand, mijn
eigen rede door deze rede te doen buigen voor het mysterie, ik adel
mijn wil door aan dien wil te verzaken en hem vrijwillig aan een anderen wil te onderwerpen. De verzoening ligt buiten dit leven, buiten
dit universum, en slechts een systeem, dat haar wijsheid buiten dit
universum put, dat niet opgaat in logica en redeneerkunde, kan dit
dualistische heelal verklaren.
Het dualistisch voelende Katholicisme moet dus wel eens slaags
raken met de naar eenheid strevende en toch zoo wisselvallige wetenschap. Zijn leer dat God uit de schepping moet gekend worden,
is in strijd met allerlei philosofische systemen en met het geheele
Protestantisme. Zijn doctrien omtrent de schepping en omtrent het
wonder strijdt met de meening van tallooze natuurkundigen, die
zich blind staren op natuurwetten. Zijn bewering omtrent een persoonlijken God en de menschenziel is in voortdurende botsing met
de gangbare phychologie en met allerlei evolutietheorieën. Maar het
Katholicisme is zoo verstandig zich daar niet druk over te maken.
De wetenschap zelf is een struikelend en wankelend kind naast den
vasten en dreunenden stap van het Katholicisme, dat nooit struikelen
of zich vergissen mag. De Parijsche academie heeft verhandelingen
bekroond, die de onmogelijkheid van het vliegtuig, van de fonograaf,
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van het vallen van een meteoor bewezen. Hegel bewees de onmogelijkheid van een planeet, die het volgend jaar verscheen. De
wijsbegeerte is veel te verstandig om ooit zoo domme dingen te
zeggen als de wetenschap. De grootste moeilijkheid voor de wetenschap is nog altijd een dualistisch probleem : namelijk het tot stand
komen van onze kennis, de overgang van iets stof f elijks in iets
geestelijks. Dit is het kruis aller filosofen. Maar het Katholicisme
houdt zich met dergelijke beuzelarijen niet bezig : het vindt een
andere vraag veel belangrijker en ingrijpender : hoe kon God voor
ons mensch worden ?
Een stelsel dat dit dualisme aanvaardt, het menschworden van
God, haalt natuurlijk voor alle verdere dualismen de schouders op
en vindt ze minder belangrijk. Het Katholicisme gelooft dit alles
overstijgende dualisme der menschwording en als dit wonder is
geschied, dan gaan plotseling alle poorten open. Alle raadsels en
problemen lossen zich van zelf op : Alle dualistische tegenstrijdigheden worden eenvoudig en doorzichtig als een druppel water ;
heelal en menschdom met zijn tegenspraken en puzzels ordenen zich
harmonisch achter en in dit dualistisch wonder, dat God mensch
werd, stierf en verrees voor ons.
De menschwording is hèt groote avontuur Gods, zijn groote veroverings- en ontdekkingstocht naar deze verre, verloren aarde.
De centrale waarheid, de slagader van het Christendom is het wonderbaarlijkste avontuur, dat er ooit gedroomd is of gedroomd worden kan. Avontuurlijk is geheel het verblijf van Christus op aarde
geweest. Hij speelde met de natuurwetten, Hij verschalkte alle natuurkrachten, de aarde werd zijn voetschabel. Hij worstelde met
den dood en overwon. Hij heeft het grootsche avontuur van het
Christendom ingezet en alle ware Christenen hebben geavonturierd
op grandiooze wijze door consequent dit verbijsterende dualisme :
De menschwording Gods te beleven en het zwaard uit Christus
eigen hand te aanvaarden.
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Vrouwelijk Humanisme
door Dr. L. REYPENS, S. J. (1 )

Daar is iets eeuwigs in het humanisme. Niet alleen de Renaissance heeft den drang gekend naar betrouwvolle en veroverende
ontplooiing van al het mooi-menschelijke. Toen, meer dan ooit, rees
uit den waas der oudheid het gulden verschiet der bereikte toppen ;
en te sterker moesten die bekoren, naarmate het dichtbij donkerder
leek in de cultuur.
Maar ook in minder heroïsche beschavingstijden hebben de fijnere geesten behoefte gevoeld aan meer alzijdigen, meer organischer,
meer volwaardigen opbloei van wat ze, dan hier weer dan daar,
toch altoos weer voelden sluimeren in den menschelijken aanleg.
Wat in alle tijden de dieper denkenden aldus bekommert, wordt
bezorgdheid bij al wie kan zien, als, bij te groote eenzijdigheid
van den tijdgeest, ondelgbare natuurvermogens worden voorbijgezien of aan banden gelegd. Naarmate zij gedrukt worden, roepen
zij luider naar hun recht, totdat het experiment hunner schadevolle
verwaarloozing tot de nieuwe, geestdriftige ontdekking brengt hunner waarde.
Stond niet heel de feministische beweging in het teeken van een
dergelijke terugvondst, die van de beteekenis der volle vrouwelijke
persoonlijkheid ? En was die beweging in haar beste roerselen iets
anders dan het bewust geworden verzet tegen het aanzienlijk nog
braak liggen en buiten tel zijn van een heele helft der menschelijke
waarden ?
Zoolang het feminisme hierbij de leuze huldigde : « Al wat van den
man is, voortaan ook aan de vrouw ! », kon het lastig een humanistische strooming doen ontstaan. Want humanisme kan niet leven van
twist, en nog minder van nivelleering. Humanistisch parool kon
(1) Radiorede, als Rector der Hoogeschool voor Vrouwen voor 1934-1935, op
20 Juni 1935,
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alleen zijn : « Ook aan de vrouw al wat der vrouw kan zijn, gelijk
aan den man al wat des mans is ; opdat zoo pas aan de menschheid
volledig en organisch gegeven zij al wat zij inhoudt ».
De natuur bleef wel altoos sterk genoeg om aan deze tweeëenheid
der menschelijke waarden in het meest noodzakelijke te herinneren.
Maar boven het noodzakelijke hebben de humanistische strevingen
immers het betere, ja het beste ten doel. En mogen wij niet zeggen
dat zij, door de eeuwen heen, wel heel hun aandacht hebben gewijd
aan het mooier mensch-zijn in de mannelijke schakeering, maar dat
zij het opvoeren van al de vrouwelijke mogelijkheden tot haar hoogste vruchtbaarheid voor cultuur en gemeenschap maar weinig hebben gezien en slechts zijdelings hebben bevorderd ? Kunnen wij daarom niet met recht beweren, dat het humanisme feitelijk nog niet volledig het humanisme is geweest, omdat het nog alleen maar toevallig en zijdelings, nooit bewust en opzettelijk ook de volste ontplooiing
der vrouw heeft gewild ?
Voor den eersten opbloei van dit vrouwelijk humanisme schijnt
de tijd nu wel gekomen. Het wijzer geworden feminisme heeft er de
wegen toe voorbereid. Ingaande psychologische studiën hebben den
vrouwelijken aanleg zoogoed als definitief uitgeteekend, en wat de
richtlijnen voor vrouwelijk onderwijs behooren te zijn lieten schrander gestelde rondvragen als die van Hainz en hun beantwoording
door afgestudeerde meisjes met alle duidelijkheid onderkennen (1) .
Voor de hoogere opleiding had Dupanloup (2) in zijn tijd reeds wenken gegeven die al te weinig bekend en opgevolgd bleven. Door een
Sertillanges werd op onze dagen de hoofdzaak merkwaardig juist en
klaar vastgelegd (3) . Werd ook langs de hedendaagsche letteren
door een trits hoogbegaafde schrijfsters, waaronder een Gertrude von
Lefort, (4) het nieuw geluid en de drang niet gebracht ter verovering
(1) Dr. Joseph HAINZ, Das religióses Leben der weibliche Jugend. Eïn Beitrag
zur Religionspadagogik auf Grund einer Umfrage bei ehemaligen schulerinnen hoheren
Lehranstalten. Dusseldorf, Padagogischer Verlag G M B H, 1932. Ook voor ander
onderwijs dan het godsdienstig, zijn de conclusies van het grootste belang.
(2) Mgr. 1'EVEQUE d'ORLEANS, Femmes savantes et femmes studieuses,
Paris, Doumol, 1867.
(3) Féminisme et christianisme, Paris, Lecoffre, 1908. L'instruction féminine,
blz. 279 vv.
(4) Zie haar, niet tot klare bezonkenheid gekomen en soms wat gedachtenspinnend maar suggestief werkje : Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die Zeitlose
Frau, München, Kosel- Pustet, 1934.
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van onvermoede einders, in de altoos oude en toch weer zoo verbazend nieuwe taak die voor de vrouw in cultuur en gemeenschap is
weggelegd ?
De meeste dezer vrouwelijk-humanistische vingerwijzingen en openbaringen hebben wij aan het buitenland te danken. Maar beter dan
alleen droom en drang, beter dan veel theorie, bezit Vlaanderen een
eerste verwezenlijking. Het heeft zijn beproefde, bezielde en bezielende haard voor vrouwelijk humanisme : het heeft, nu zestien jaar lang,
zijn Hoogeschool voor Vrouwen. Wat dit te beteekenen heeft wilde ik dat nog beter en breeder doordrong in den huiselijken kring van
allen die begaan zijn met onze hoogere toekomst.
De tijd is wel voorbij, dat alle hooger verstandelijke ontwikkeling
voor de vrouw als vanzelfsprekend overbodig, ja als schadelijk werd
aanzien. Maar de tijd is nog niet heen, dat tegen de manier waarop,
door nog al te velen, de hoogere ontwikkeling der vrouw als alleen
mogelijk wordt geacht, heel wat bezwaren blijven bestaan, omdat
die manier in feite maar al te dikwijls niet vrouwelijk is. Een eerste,
verkeerde richting van het feminisme heeft hier evenveel schuld aan
als de te eenzijdig mannelijk opgevatte inrichting van het globale
onderwijs. Wat toch is het geval ?
Hoogere ontwikkeling voor de vrouw werd door het vroeger feminisme zoowat gelijk gesteld met toegang tot de vrije beroepen
langs het universiteitsdiploma. Dat slechts weinige dier beroepen
met de vrouwelijke psyche en de vrouwelijke roeping kunnen overeenkomen, werd voorbijgezien ; en het werd niet eens bedacht, dat,
van oudsher, heel de universitaire opleiding en atmosfeer op de
onvoorziene vrouwelijke recruten niet was berekend, en daarom weinig kans had op de hoogere ontplooiing der meisjesziel gunstig in te
werken.
Zoolang men de universiteit als de eenige, of bij uitstek gunstige
plaats aanziet voor hooger vrouwelijke ontwikkeling, is aarzeling of
verzet steeds begrijpelijk.
Intusschen bracht de feministische verovering van den toegang tot
het diploma, heel wat beters. Want een niet genoeg te waardeeren
weldaad moet het heeten, dat, met het oog op de universiteit, de
humaniora voor het meisje werden opengezet. Een blijvende weldaad
is dat. Niet omdat de humaniora voor het meisje reeds nu zijn al wat
zij konden en moesten. Maar omdat langs de humaniora ook voor
het meisje de meest echte weg loopt naar volle geestelijke ontplooi
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ing. Ook hier zijn de programma's van oudsher steeds opgevat van
mannelijk standpunt uit, zoodat een vrouwelijke aanpassing physisch
en geestelijk blijft gewenscht en geboden. Maar die aanpassing aan
den vrouwelijken aard en de vrouwelijke roeping is heel wat gemakkelijker door te voeren, en wel zonder de minste schade voor de
vormende kracht der leerstof. In zijn Senaatsrede naar aanleiding
der Begrooting van het Ministerie van Openbaar Onderwijs voor
het dienstjaar 1934, heeft Prof. Dr. Van De Weerd met alle bevoegdheid hier op gewezen, (5) en men kan alleen wenschen dat
de door hem gegeven wenken of f icieele bekrachtiging vinden in een
speciaal aangepast leerprogramma.
De ideale toegangsweg tot de hooger ontwikkeling van het meisje
is dus aangewezen, en al wat tegenover andere studiën voor de oude
humaniora kan pleiten zou hier moeten herhaald worden. Want
het blijft waar voor de vrouwelijke zoowel als voor de mannelijke
ontplooiing. Verheugend mag dan ook de klimmende belangstelling
heeten voor de klassieke studiën in onze meisjesscholen, en al kunnen ze daar, met de overgeleverde programma's, nu op hun volle
kracht nog niet zijn, ook zóó reeds werpen zij in de vrouwelijke
wereld haar goed kennelijke vruchten af van organisch gegroeid
geestesleven.
Waar echter mogelijk, moet, bij genoegzaam begaafden, hooger
onderwijs het middelbare bekronen, ook het meest ideale. En wel
om des te dieper motieven bij het meisje, dat beroepsredenen bij
haar slechts uitzonderlijk zullen gelden. Inwendig en naar buiten
heeft het achttienjarige meisje immers nog lang niet al de intellectueele en moreele problemen uitgevochten die haar intrede in het
reëele leven meebrengen, en vooral in de huidige verwarrende samenleving is zij nog lang niet bekwaam haar vasten stap te zetten.
Bij de meer nuchtere bewustwording die haar ouderdom kenmerkt,
zoekt zij, over zichzelf en de wereld die haar omringt, het echte
woord ; een woord dat juist niet gezegd en nog minder begrepen kon
worden zoolang zij het niet zocht. Wat zij aan kennis en levenswijsheid passief heeft opgedaan in haar middelbare opleiding, zij voelt nu
den drang het persoonlijk te toetsen. Als het geen levensbezit kan
worden zal het als ballast worden weggeworpen ; en tot levensbezit
kan het niet uitgroeien, als zij het niet van binnenuit kan beamen als
(5) Zie Parlementaire Handelingen. Senaat, Gewone zitting 1933-1934, blz. 668 b.

VROUWELIJK HUMANISME

485

waar en schoon en goed v o or ha a r z elf ; en levende waar
schoon en goed in verband met al het nieuwe dat
zich rondom haar in het reëele leven openbaart. Naast al het mooie
dat zij daarover heeft gehoord, gelezen en gedroomd, kan het banale
en leelijke niet langer verborgen blijven. Is de moderne jonge mensch
niet feitelijk blootgesteld om alles te moeten hooren en zien ? En hoe
past met hetgeen men het meisje vroeger zeggen kon over het leven,
al wat zij er nu noodzakelijk van ervaart ? De klove is haar soms zoo
pijnlijk. Tegenover al die verwarrende openbaringen, en tegenover
al de voor haar nieuw rijzende gebieden van het reëele menschelijke
denken en doen, zoekt haar aangeboren eenheidszin vastheid en
synthese, en alvorens zij zeker en betrouwvol, ja geestdriftig haar
stap kan zetten op het echte levensgebied, moet het warme besef in
haar komen van de heerlijke rol die zij als ontwikkelde vrouw naar
alle zijden kan vervullen. Want het groote hart dat zij zijn moet,
vermag zij alleen te worden, als haar de breede en lichtende open.
baring te beurt valt, van al datgene waaraan zij zich kan wijden.
In deze korte trekken hebben wij den levend-psychologischen
grond aangeduid waarop de wensch, ja de eisch van hooger ontwikkeling der vrouw berust, ook buiten alle Universiteit om. Die
eisch staat hooger dan alleen een beroepseisch, omdat het is een
levenseisch. Waarom dan ook geen beroep er ten slotte zal onder
lijden, dat aan dien eisch werd voldaan. Is bij gelijke technische
vaardigheid niet hij de beste in het leven, die het breedst en het
diepst mensch is ? En zal hetzelfde niet gelden voor het eigenlijk
eenige en groote beroep der vrouw, dat wij liever haar roeping
noemen : het reëele of geestelijke moederschap, in al diens wijdvertakte realiseeringen in huisgezin en maatschappij ?
De psychologische grond die zoo sterk pleit voor hooger vrouweli jke ontwikkeling, bepaalt tevens de atmosfeer en het program
ervan.
De atmosfeer moet vanzelfsprekend echt vrouwelijk zijn, het program breed-menschelijk openzettend, niet specialiseerend, of den tijd
niet latend voor het aanwerven der noodige huishoudelijke kundigheden ; de leermethode moet aan den vrouwelijken eenheidsti en
levenszin bizonder zijn aangepast.
Geen oppervlakkige veelheid, maar geassimileerde hoofdzaak ;
geen liefhebber om te pronken, maar inzicht om te beleven ;
oordeel en smaak meer dan geleerdheid : juist besef en ordening der
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echte waarden op al de hoofdgebieden van het menschelijke denken
en doen, en uit dat juist besef : gegronde begeestering voor al wat
waar, schoon en goed is, en spontaan-blijde opname van dat alles
in zoo breed mogelijke mate, om het, naar echt-vrouwelijken trant,
met blijvende liefde te koesteren en voort te geven.

Dat is de atmosfeer, het program en de methode voor het echt
vrouwelijk humanisme.
Daarvan leeft en streeft te Antwerpen, aan de Hoogeschool voor
Vrouwen, onder de Hooge Bescherming der Universiteit van Leuven, een opgewekte jeugd. Zij voelt zoo goed dat dit de geestelijke
haard is bij uitstek voor haar hoogere ontplooiing, en de liefde
waarmede zij er zich aan hecht, de blijde dankbaarheid waarmede
zij hem weerziet als zij de warmte ervan reeds uitdraagt in het verdere leven, getuigen beter dan veel woorden, dat Vlaanderen hier
het echte heeft getroffen voor de hoogere opleiding zijner begaafde
dochters.
Geen intellectueel Vlaming wien dit niet aan het hart moet liggen,
die dit niet steunt waar hij kan, en als hij zijn kind liefheeft en de
mogelijkheid ziet, haar deze meest echte vorming voor het leven niet
meegeeft.
Dat dit in de ruimste mate geschiede, is mijn beste wensch voor
de schoone toekomst van mijn land.

LAATSTE BEVINDINGEN IN DE GODSDIENSTGESCHIEDENIS

487

Laatste bevindingen in de
Godsdienst-geschiedenis
door Prof. Dr Aug. BRUNNER, S. J.
Valkenburg.

De Geschiedenis der godsdiensten is een nog jonge wetenschap.
Dit blijkt reeds uit een vluchtige lezing van het standaardwerk van
H. Pinard de la Boullaye, S. J. : « L'Etude comparêe des Religions )0
(2 bd,, 3e uitg., 1929, Parijs) . Aanleiding tot zulke godsdienststudie
gaf vaak het samentreffen of versmelten van volkeren met verschillenden godsdienst ; maar men beschikte in vroeger tijd nooit over
zulke deugdelijke middelen tot onderzoek en publicatie als deze die
ons seder de vorige eeuw ten dienste staan. Daarom dagteekent de
groote ontwikkeling en opgang dezer wetenschap eerst van uit
onzen tijd.
Zoeken, rondtasten en dwalen
Zooals elke nieuwe wetenschap, hadden de geschiedenis
der godsdiensten en de vergelijkende godsdienststudie in den aanvang met allerlei moeilijkheden te kampen. Al
heel spoedig werd men overstroomd met een vloed van gegevens
omtrent alle mogelijke godsdiensten. Om deze te kunnen beheerschen
waren een ordenend beginsel en een vaste werkme,t h o d e noodig. Maar om het tot zulke methode te kunnen brengen
moet men meestal langen tijd op de beschikbare materialen werken.
En, zoolang men die aangepaste methode mist, behelpt men zich
noodgedwongen met werkmethodes uit andere wetenschappen overgenomen.
Ongelukkig gebeurde dat zoeken en tasten voor onze wetenschap
toen alom Materialisme en Evolutionisme toonaangevend waren. Ten
gevolge hiervan stelde men voorop de vraag naar den o or sprong
der godsdiensten en was men er van overtuigd dat de gods-
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dienst zich uit een geheel ruwen toestand, amper den naam van
godsdienst waardig, geleidelijk had ontwikkeld tot de hoogte die hij
later zou bereiken. Toen stond ook voor vele navorschers vast dat
er tusschen mensch en dier geen wezenlijk onderscheid bestond ;
dat de mensch niets anders is dan een hooger ontwikkeld dier. Langzaam en geleidelijk had hij zich uit den ruwen dierlijken toestand
ontwikkeld en de godsdienst had zonder twijfel die ontwikkeling
meegemaakt.
Men zocht dan alom naar godsdienstlooze volken en meende al
heel spoedig deze ontdekt te hebben : zoodra men een zeer onvolmaakten vorm van godsdienst aantrof aanzag men hem als de
oorspronkelijke vorm en de bron aller godsdiensten.
Hieruit ontstonden achtereenvolgens deze theorieën : de godsdienst
dankt zijn oorsprong hieraan dat de primitieve volken alles bezielen
wat zich beweegt (A n i m i s m u s) ; zoo ook aan het geloof aan
een mystieke verwantschap met de dieren (T ot e m i s m u s) ; of
aan de dwalingen der tooverij (M a g i s m u s). Nergens kwam het
vermoeden op dat deze bevindingen, hoe juist ook zij zijn mochten,
toch de hoofdzaak onverklaard lieten. Ze legden ons niet uit waarom
de mensch zich niet vergenoegt de wereld in hare tastbare werkelijkheid waar te nemen zooals het dier het doet ; waarom hij zich integendeel altijd door beijvert om hare geheimen na te vorschen. Nooit
toch kan de mensch met bloot positivisme vrede nemen. Ziedaar het
hoogst belangrijke feit, ons door de geschiedenis der godsdiensten
opgedrongen en dat ons de onoverbrugbare kloof voor oogen stelt
die den mensch scheidt van het dier.
Nog een ander gevaar bedreigde de jonge wetenschap : doordat
de godsdiensten der menschen uitdrukkingen zijn van het menschelijke, mocht men er zich van te voren aan verwachten dat tusschen
de verscheidene uitingen van het godsdienstige een nu eens geringer
dan weer nauwer o v er e e n k o m s t zou bestaan. Hadden de onderzoekingen dat aan het licht gebracht, dan lag daar niets verrassend in ; tenzij men meende dat de mensch zich op verschillende
plaatsen en onafhankelijk van dier tot mensch ontwikkeld had en dat
in de uitingen van het menschelijk verstand niets anders tot uiting
kwam dan de gevolgen dezer ontwikkeling.
Men zag toen ook voorbij — gedeeltelijk ter oortake van het onvermijdelijk fragmentarische van de eerste documenten — dat uiterµ
lijk overeenkomende godsdienstuitingen geheel verschillende ziele-
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toestanden konden weergeven, dat daarom de beteekenis van een
ritus enkel in verband met het geheel kon vastgesteld worden en dat
uit analogie met een anderen kulturbeschavingstoestand geen besluiten met volkomen zekerheid konden afgeleid. Zoo is b.v. bij ons het
groeten met den hoed een teeken van beleefdheid ; bij de Islamitische
volken integendeel wordt hetzelfde gebaar als onbeleefd aanzien. De
godsdiensten, evenals de overige geestesuitingen, vertoonen een innerlijke eenheid, waarin en waardoor bijzonderheden eerst hunne
ware beteekenis krijgen. Daar men hiervan geen rekening hield — de
overwegende invloed van de methode der natuurwetenschappen had
hier mede schuld aan — voegde men als gelijkaardig samen wat geheel verschillend was terwijl men scherp van elkaar onderscheidde
wat bij malkaar hoorde ; hetgeen vanzelfsprekend niet weinig het opbouwen ven verkeerde systemen in de hand werkte.
De geschikte methode
Het duurde lang vooraleer beide dwalingen voor goed overwonnen
geraakten ; dit was pas mogelijk toen men in de geschiedenis der
godsdiensten zulk een methode aanwendde die toeliet het betrekkelijk
tijdvak van de verschillende beschavingsgraden te bepalen niet naar
vooropgestelde opvattingen maar volgens de werkelijkheid zelve.
Toen kon eindelijk de ontwikkeling naar waarheid worden vastgesteld
in stee de werkelijkheid in een vooropgesteld ontwikkelingsschema in
te ruimen.
Het spreekt echter vanzelf dat er, behalve bij volkeren met geschreven dokumenten, van geen strict genomen tijdsbepaling sprake
kan zijn ; het gaat er dan enkel om den betrekkelijken ouderdom van
bepaalde beschavings- of godsdiensttoestanden vast te stellen.
De kultuurhistorische methode moet hier verkozen worden. Ze werd overgenomen van de methode der overige geschiedeniswetenschapen. De bekende vorscher Leo FROBENIUS wees ze aan
en de ethnologen FOY en ANKERMANN bouwden zijn systeem
wetenschappelijk uit. Vooraanstaande geleerden uit Amerika en Europa aanzien ze als de beste. Onder de meest bekende aanhangers der
kultuurhistorische school wijzen wij op P. Wilhelm SCHMIDT, S.
V. D. die het geloof in de godheid nagaat bij de meest primitieve
heden nog bestaande volksstammen.
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Bij de primitieven
Door het aanwenden dezer methode kwam men tot de hoogst
gewichtige vaststelling dat geenszins bij de allerprimitiefste volken
de ruwste en minst ontwikkelde godsdiensten aangetroffen worden.
Die stammen zijn primitief naar hunne uiterlijke beschaving : ze
kwamen er nog niet toe de natuur te bewerken en dienstbaar te maken om hun levensonderhoud te verzekeren. Ze voorzien daarin door
het jagen en het plukken ; door te zoeken en te nemen wat de natuur
hun aanbiedt, niet door veeteelt en akkerbouw.
Het blijkt ook dat deze volkeren, die in Indië, de Adamaten, Mallaka, de Philippijnen, Vuurland en vooral in Centraal- en ZuidAfrika leven, zich meest alle door hun kleine gestalte kenmerken,
zoo dat ook hun ras als zeer oud mag aanzien worden. Ze leven in
onherbergzame oorden, hetgeen laat besluiten dat ze eens door op hen
volgende stammen verdrongen werden aangezien niemand zulke oorden opzoekt ; dat ze dus vroeger verbleven waar wij nu hunne naburen
aantreffen.
Welnu bij die primitieve stammen treffen wij noch ruw geloof in
talrijke lage godheden noch hiermee overeenstemmende half dierlijke
zedelijke toestanden aan maar veeleer een betrekkelijk verheven opvatting van een eenigen persoonlijken God en een levenswandel
die in menig opzicht gunstig afsteekt bij dien van hun hooger ontwikkelde naburen. En nu bleek het uit de feiten dat vooruitgang en
verfijning der uiterlijke stoffelijke beschaving niet noodzakelijk samen
gaan met verheffing van zedelijkheid en godsdienst. Het geestelijke,
vooral wanneer het vollediger onafhankelijk is van het stoffelijke, en
dus op de eerste plaats het godsdienstige, ontwikkelt zich veeleer op
onafhankelijke wijze. Dit nu beteekent het einde van het Evolutio'nisme. Niet dat wij elke ontwikkeling en verandering loochenen moeten ; het spreekt immers vanzelf dat de geschiedenis in een aanhoudend veranderen bestaat. Maar wij noemen E v o l u t i o n i s m e
de leer volgens dewelke : a) de menschheid zich, zoo regelmatig als
het maar kan, van het ruwste tot het verfijnste ontwikkelt ; b) het
ruwere zich altijd eerst voordoet en daarenboven de ontwikkeling
zich op elk gebied in dezelfde richting en met dezelfde sterkte voordoet, zooals met de stoffelijke beschaving geschiedt ; c) de volkeren
met de meest verfijnde uiterlijke beschaving meteen den verhevensten
en den reinsten godsdienst bezitten. Welnu wij moeten daar tegen-
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over vaststellen dat bij de primitieven een betrekkelijk hooge en reine
godsdienst samen kan gaan met een zeer lage uiterlijke kultuur.
Het wordt nu met den dag voor de ethnologne duidelijker dat de
meest primitieven niet aan veelvuldige goden maar wel aan e e n
e e n i g en God gelooven. Dat monotheïsme is wel aan het verzwakken en werd reeds door andere opvattingen verdrongen, zoo nochtans dat het nog zichtbaar blijft en bij middel van de geschiedkundige
methode in zijn oorspronkelijken vorm kan hersteld worden. De primitieven vereeren dezen God door eerstelingenoffers, zangen en reIigieuse dansen ; God is volgens hen de schepper van alles en hij
zorgt voor hun voeding en hun leven ; hij is ook alwetend en overschouwt van uit den hemel de handelingen der menschen ; hij zendt
hen ziekte en dood over.
Hun verhouding tot God is nochtans eigenaardig.
Ze mist geheel de innigheid van het christelijk geloof in den Vader
ofschoon ze hem dikwijls dien naam geven. Er heerscht een zekere
koelte, God staat als het ware op afstand, zoo dat het persoonlijke
vervaagt. De primitieven zijn zichzelf hiervan bewust en zij schrijven
het toe aan een vroegere schuld der menschen. Het private, het
p er s o o n l i j k e gebed schijnt, behalve bij de Vuurlanders,
zeldzaam, soms geheel afwezig, maar in zulke intieme aangelegenheden blijven verrassende vaststellingen nog mogelijk. Niet
dat vrees hun godsdienst kenmerkt maar eerder een kinderlijke
schuwheid voor den hoogstaanden en verwijderden God, die ook
straffen kan.
Het geloof in een a n d er l e v en ontbreekt evenmin maar
elke bijgeloovige vrees voor de dooden, welke in latere tijdperken
bijzonder sterk op den voorgrond treedt, wordt hier in 't geheel niet
of slechts amper aangetroffen.
Bij de verder ontwikkelden
Die afstand en die koelte tegenover het opper we z en — zoo
noemt men in de geschiedenis der godsdiensten deze voorstelling van
een eenigen God — neemt dan in de volgende ontwikkelingstijdperken toe en wordt zoo machtig dat men zich in het dagelijksch leven
er niet langer om bekommert, maar integendeel zich tot lagere wezens richt die nu op den voorgrond treden. Men erkent evenwel nog
het bestaan van dien God en blijft hem aanzien als het hoogste

492

LAATSTE BEVINDINGEN IN DE GODSDIENSTGESCHIEDENIS

wezen dat eens alles maakte en ook de gebruiken van den stam heeft
vastgesteld. Bij de gewichtigste aangelegenheden, welke in het diepe
leven van den stam ingrijpen, richt men zich daarom nog steeds tot
hem. Op de eerste plaats met de inwijding der jeugd, in de lange en
plechtige ritussen vol mysterie welke de jonge mannen tot volgerechtigde medeleden van den stam verheffen en hun zijn geestelijk bezit
meedeelen. In plechtige bezweeringsformules zien wij hem nog vermeld wanneer reeds sedert lang noch gebed noch offer tot hem gericht worden. Het offer bij het optrekken naar den strijd blijft ook
dikwijls aan dien God voorbehouden. Anderszins richt men zich niet
tot hem, schenk men hem geen de minste aandacht meer.
Toevallig gebeurde het nu dat de godsdienst van zulke stammen
bij wie het opperwezen zich terugtrok, zoogezegd «ledig» geworden is -- daarom noemt men de goden van dezen aard in de geschiedenis der godsdiensten d i i o t i o s i— ontdekt werd vooraleer
het oudere stadium, dat van levendige betrekkingen met het opperwezen, bekend was.
Geen wonder dat men uit zulke godsopvatting geheel averechtsche
besluiten trok en allerlei theorieën uitvond om dat zonderling verschijnsel te verklaren. Tegenwoordig weten wij dat zich hier een
zielkundig gemakkelijk dit te leggen overgang voordeed : het verlangen naar naderbijstaande, het gebed tot gemakkelijk toegankelijke
goden, ja zelfs afkooperij er van ontwikkelden zich, brachten lager
gestalten van goden op den voorgrond, welke dan allen eeredienst en
alle godsvrees veroverden.
Vergoding van het

leven

Een beslissende kentering schijnt ingetreden vooral toen de mensch
begon zijn houding te wijzigen tegenover de natuur, haar niet langer
enkel het noodige ontrukte maar zocht haar naar zijne eigen behoeften te buigen. Dit geschiedde bij den overgang tot methodischer
jacht en vooral tot den houweelbouw, den eersten vorm van landbouw,
welke de ploeg nog niet kende maar enkel een zeer eenvoudig houweel. Het doet zich voor alsof de mensch toen door het geheim
van 1 e v en en gr oei getroffen, ja als overweldigd werd. Deze
rytmus of wisseling van geboren worden en vergaan, die zich voordoet over geheel de wereld, tot aan de eeuwig ondergaande en weer
oprijzende maan, een dewelke mensch en dier deelnemen, welke
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nu eens leidt naar geluk dan weer naar ondergang, neemt dan het
streven van den mensch in beslag. Het leven schijnt hem nu zoo
grootsch en zoo machtig, zoo onuitputbaar in zijne gestadige overwinning op den dood dat hij het tot den grond van alle werkelijkheid
verheft. Niet op abstracte, wijsgeerige wijze maar door het een
goddelijk aanschijn te geven, waarvoor hij aanbiddend en off erend
neigt. Zijn hoofdbekommernis is nu door geschikte ritussen niet enkel
zichzelf, zijn akkers en zijn jachtdieren als het ware binnen te voeren
in de volheid en de macht van dat leven ; maar eveneens hierdoor
aan dat leven zelf nieuwe kracht en sterkte te geven opdat het niet
verzwakke en bezwijke, tot verderf van al het bestaande.
De middelen tot dat doel door den mensch uitgedacht zijn oneindig
vele en onderscheiden uit elkaar de verschillende godsdiensten maar
de grondgedachte blijft van nu af tot in de hoogere godsdiensten
schier onveranderd. God wordt in deze wereld binnengevoerd, zoo
evenwel dat hij toch geheimnisvol er boven staat, voldoende dichtbij
om ze te beïnvloeden, op voldoenden afstand om over eene macht
te beschikken welke aan den mensch zelf ontbreekt. Deze goden
zijn dan ook wel persoonlijke wezens, maar niettemin zoo nauw gebonden aan de behoeften, de lotgevallen en het aardsche van het
leven dat ze onderhevig zijn aan hartstocht, luim, willekeur en onverantwoordelijkheid ; hetgeen voorwaar hun persoonlijk karakter
vermindert. In het heidendom hebben zich nimmer meer dan enkele
edele persoonlijkheden boven dat laag godsdienstpeil weten te verheffen.
Enkel in de geopenbaarde godsdiensten van het Oud en het Nieuw
Verbond staat God verheven boven alle wisselvalligheden van het
brooze leven tot een geheel zuivere, oneindige persoonlijkheid die
daarom noch willekeur, noch luim, noch half somber onbewust mysterie kent maar het oneindige licht, de oneindige vrijheid, het oneindig goed is waar de mensch zich op verlaten kan. Enkel in het Christendom worden de woorden geheel vervuld : God is e en geest
en God is de lief de. Reeds van het standpunt der godsdienst-geschiedenis uit begrijpt men zoo goed het jubelen van den
Apostel Paulus in den Brief aan de Romeinen over den vrijen toegang tot God wiens liefde noch door afgunst, noch door eenig toeval,
noch door eenige macht kan van ons afgekeerd worden.
*

**
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In de héidensche godsdiensten stooten wij voorzeker op vele dwalingen en stellen wij vast hoe zwaar het wordt voor den gevallen
mensch om zich te verheffen tot de kennis van den waren God. Aan
den anderen kant mogen wij hierin niet overdrijven, zoo dat ons de
lichtzijde verborgen blijft. De geschiedenis der godsdiensten bewijst
ons hetgeen wijsbegeerte en theologie reeds lieten vermoeden, dat er
ni. geen volk zonder godsdienst bestaat -- Alle vermeende ontdekkingen welke dit weerspraken bleken later dwalingen te zijn —.
Welnu hieruit besluiten wij dat de mensch van zijn wezen uit religieus is. Zooals wij het reeds zegden kan hij onmogelijk bij het bloote
feit stilstaan. Hij moet van uit het dichtbije, het zichtbare en tastbare
tot iets verheveners opstijgen. En welke offers bracht hij niet om tot
dat hoogere element op te stijgen 1 Het beste, het kostbaarste was
hem daarvoor niet genoeg.
De godsdienst is eveneens de bron geweest waaruit de beschaving
op elk ander gebied opbloeide. Architectuur, dichtkunst, schrijfkunst,
geschiedenis, maatschappelijke toestanden, ja zelfs de ontdekkingen
op het gebied der techniek onstonden uit een aandrang die in den
godsdienst zijn wortel vond. Hij is dus geen bijkomstig iets.
Wij zien het godsdienstige altijd en overal weer opkomen, tegen
elke drukking en elk bezwaar in ; ondanks het hoogst hinderlijk feit
dat de mensch het goddelijke niet, evenals de stoffelijke dingen van
deze wereld, kan vatten, waaruit kon gemeend dat dit goddelijke
inderdaad niet bestaat. Maar die onmacht van het godsdienstige is
enkel schijnbaar omdat het niet met stoffelijke middelen werkt, maar
veeleer tot het diepere, tot de ziel van den mensch grijpt. En daarom,
waar in eene beschaving het godsdienstige afneemt en verdort, drogen eveneens alle krachtbronnen der beschaving uit ; deze wordt dan
onvruchtbaar, wat ook hiertegen verkondigd of beproefd wordt.
Dat echter het geloof aan het goddelijke in de wereld steeds weder
opvlamt, van af den mensch uit het steenen tijdperk tot op onze
dagen, bewijst duidelijk, dat er iets in de wereld bestaat, dat boven
deze wereld uitreikt. Daarom kan men de wereld begrijpen enkel
wanneer men niet staan blijft bij haar stoffelijkheid, maar opstijgt tot
Hem wiens onzichtbaar Wezen zich sedert de schepping der wereld
zichtbaar heeft gemaakt.
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Het begrip van de veiligheid
in de Europeesche politiek.
door Dr. Em. VAN COPPENOLLE,
Majoor bij het 11 e Linieregiment, Hasselt.

I. Voor den Wereldoorlog.
Het stelsel van het evenwicht heeft, sedert het Verdrag van Westfalen (1648) , haast onafgebroken de internationale politiek der Europeesche staten beheerscht.
Richelieu heeft het destijds tegen Oostenrijk aangewend. Door de
coalitie van de Europeesche staten tegen Lodewijk XIV trad het
andermaal in een gewijzigde vorm te voorschijn.
De Heilige Alliantie, die na het Verdrag van Weenen (1816) was
ontstaan uit de persoonlijke vriendschapsbetrekkingen tusschen de
soevereinen van Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Engeland, berustte
evenwel niet meer op de evenwichtsgedachte. Het Verbond van de
groote mogendheden moest, ingevolge den Akt van 26 Sept. 1815,
leiden tot een collectieven veiligheidswaarborg in den zin van een
gezamelijk oppertoezicht over het verloop der Europeesche politiek
en, door de herinnering van Europa, het behoud van den vrede verzekeren.
Opvallend is dat de vermindering van de bewapeningen naast de
verbetering van de betrekkingen op gebied van handel en nijverheid
de twee grondslagen moesten zijn waarop de alliantie der mogendheden den vrede zou vestigen. Ongelukkig waren de bedoelingen van
Czaar Aexander 1, den ontwerper der alliantie, niet heelemaal belang
loos en bracht de groeiende revolutionnaire beroering in Europa,
binnenlandsche zorgen mee die de staten -- i. c, de prinsen — noodzaakten hun legers onverminderd in stand te houden,
Het Verdrag van Weenen had immers de nationale betrachtingen
der volken opgeofferd aan de belangen der regeerende dynastieën,
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zoodat deze uit bekommernis om het behoud van hun troon de veiligheid van Europa liefst niet door een vermindering van de bewapening wenschten te bereiken.
Na het Congres van Aken (1818) werd de Alliantie omgevormd
in een politieke liga tot dewelke ook later Frankrijk toetrad.
Doch de theorie der legitimiteit waaraan de Heilige Alliantie groor
tendeels haar reden van bestaan ontleende, moest gaandeweg voor
den toenemenden ontvoogdingsdrang der volken wijken. Ook hield
de Pentarchie geen stand. Met de troonsbestijging van Napoleon HI
valt de Alliantie uiteen en wordt het einde ingeluid van haar kortstondige veiligheidspolitiek, meteen ook van de pogingen der Weener
Conferentie ; want, met geweld werden nadien de laatste fondamenten van het verdrag vernietigd.
Geleidelijk ontstaat een nieuwe machtsverhouding tusschen de
Europeesche staten. De Krimoorlog (1853), de stichting van het
Italiaansch koninkrijk (1859), de Pruisisch-Oostenrijksche oorlog
( 1866), de Fransch-Duitsche oorlog (1870) zijn de snel opeenvolgende mijlpalen langs den korten weg die uitliep op het nieuw evenwichtssysteem.
In 1879 wordt de Alliantie bezegeld van Duitschland met Oostenrijk,
waarbij in 1883 Italië aansluit. Als tegenhanger ontstaat op 14 Juni
1889 de Hartelijke Verstandhouding tusschen Engeland, Frankrijk
en Rusland, even later versterkt door een Franco-Russisch militair
akkoord, en ten slotte, in 1907, onder den invloed van Edward VII,
omgevormd tot een overeenkomst tusschen de drie mogendheden.
Aldus kwam opnieuw tot uitdrukking het gevaarlijk stelsel van het
evenwicht der machten dat zonder twijfel tot den wereldoorlog heeft
geleid of er althans de middellijke oorzaak van geweest is.
Weliswaar werden in den loop der 19e en der 20e eeuw af en toe
pogingen aangewend om een beperking of een vermindering van de
bewapening te bereiken. De regeeringen betrachten erdoor zeker geen
verbetering van den algemeenen veiligheidswaarborg ; want met het
evenwichtstelsel moest deze noodzakelijkerwijze toch verkregen worden door steeds toenemende en verbeterde bewapening. Veeleer beoogden zij, om opportunistische redenen, aan de toenmalige pacifistische stroomingen in de openbare meening te beantwoorden, terwijl zij
enkel uit budgetair belang naar een voorloopige beperking van de
bewapening hebben gestreefd.
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II. Onvoldoende rechtszekerheid in de betrekkingen tusschen de
Staten.
Zelfs tijdens het directorium der Pentarchie, die schijnbaar althans de vredesinrichting van Europa betrachtte, bleek de vereischte internationale geestesgesteldheid te ontbreken in de betrekkingen
tusschen de vorsten. Engeland ging voort met een Engelsche politiek te voeren, Frankrijk een Fransche, Oostenrijk de zijne. Slechts
het nationaal belang werd door iederen staat afzonderlijk als eerste
en laatste doel gesteld, om wille van de « raison d'Etat » en op grond
van een overdreven en onbillijk soevereiniteitsprincipe.
Dit laatste moest dus alleszins diepe en ernstige wijzigingen ondergaan alvorens al uitgangspunt van een nieuw Europeesch veiligheidssysteem te kunnen gelden.
Sinds den Vrede van Westfalen is namelijk het « jus belle » als
soeverein recht van den staat nooit ernstig betwist geworden, ofschoon
talrijke Staten thans, door het Briand-Kellogg pakt te onderschrijven, een positief vredesrecht gehuldigd hebben. En verder aanvaardt
het volkenrecht nog altijd dat de staten, als rechtssubjecten, een absolute en uitsluitende bevoegdheid bezitten om, met betrekking tot
sommige kwesties, hun houding te bepalen.
En dat is ook nu nog de groote hinderpaal voor iedere vredespolitiek.
In deze theorie van de autolimitatie der bevoegdheid schuilt vanzelfsprekend een groot gevaar ; ongelukkig beheerscht zij praktisch
de betrekkingen tusschen de Staten. En, ofschoon het internationaal
verdrag door sommige theoretici van het rationeel volkenrecht aangezien wordt als een contractueele daad die bindend is voor de Partijen, aanvaardt het positief volkenrecht nog steeds, op grond van
het beginsel « rebus sic stantibus », dat een internationale overeenkomst slechts toepasselijk blijft zoolang de toestanden, die tot het
ontstaan ervan aanleiding gaven, onveranderd zijn gebleven. En hiervan heeft de naoorlogsche internationale politiek meer dan één bewijs geleverd.
Toch moet worden toegegeven dat de gedachte van een beperking der staatssoevereiniteit op grond van een zedelijke norm, sedert
enkele jaren alleszins veld gewonnen heeft en dat de Staten, hoewel
ook vaak zonder geestdrift, zijn gaan inzien dat een redelijke beperking hunner soevereiniteit bevorderlijk is voor het behoud van
den vrede.
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III. De naoorlogsche veiligheidsformule berust op een dualisme.
Het is misschien overdreven te beweren dat de wereldoorlog het
failliet der Europeesche evenwichtspolitiek heeft meegebracht ; maar
zeker heeft hij het bewijs geleverd dat dergelijke politiek faliekant
moet uitkomen. Hiervan is men zich in de leidende kringen sedertdien
wel eenigszins bewust geworden, wat niet wil zeggen dat het standpunt der alliantiepolitiek bepaald opgegeven is. Want de nieuwe vei,
ligheidsstructuur die aanvankelijk een andere vorm scheen aan te nemen wordt weer geleidelijk door een soort evenwichtsysteem van
defensieve bondgenootschappen beheerscht.
De Wilsoniaansche opvatting over de nieuwe inrichting van Europa wekte na den wereldoorlog een zeer begrijpelijke geestdrift. Wilson's zienswijze in zake het vraagstuk van den vrede was nl, gevestigd op een drievoudig beginsel : zelfbeschikkingsrecht der volken, territoriale onschendbaarheid van alle Staten en bescherming der naties
tegen iederen aanslag op hun rechten. Hierdoor leek hem de veiligheid der Staten volkomen verzekerd.
Van Fransche zijde werd eveneens de noodzakelijkheid vooropgezet van een internationale rechtsorde waarin de rechtsgelijkheid,
de vrijheid en de bescherming van de rechten der Staten als de noodzakelijke bestanddeelen voorkwamen, doch, mits het vredesverdrag
als den grondslag ervan te aanvaarden. Door de erkenning van deze
subjectieve rechtsorde moest Frankrijk noodzakelijkerwijze de veiligheid der rechtsgenooten op een stelsel van allianties vestigen.
Het volkenbondsstatuut is dan ook eenigszins de transactieformule
geworden tusschen beide standpunten. Het heeft ten slotte
alleen maar een nieuwen vorm gegeven aan de internationale politiek dewijl zijn juridisch karakter slechts uiterst zwak tot uiting kwam.
De Volkenbond kreeg aldus een tweevoudige opdracht : waken
over het behoud van den vrede in het algemeen en meer in het bijzonder over het statuut dat te Parijs werd uitgewerkt. Alzoo bekwam
hij, volgens een suggestieve uitdrukking van M. Larnaude, in het
eerste geval het uitzicht van een vereeniging, in het tweede dit van
een bondgenootschap. (1)
Uiteraard is de volkenbond een werkelijk bondgenootschap ook
tegen het risico van oorlog in het algemeen. Doch niet heelemaal
ten onrechte werden hiertegen bezwaren geopperd. Want, « om den
(1) Larnaude, La S. D. N. Paris, 1920.
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Bond dit karakter te ontnemen, hadden alle volken, ook de overwonnen Staten, er deel van moeten uitmaken, dezelfde opvattingen
over den vrede huldigen en ook de verdragen aanzien als de werkelijke uitdrukking van het Recht en de Rechtvaardigheid. » Zoo besluit De Lavallaz ( 2 ) .
Ook de veiligheidsformule van het Volkenbondspakt is ten slotte
ontstaan uit het meeningverschil tusschen President Wilson en de
Fransche regeering.
Wilson bouwde zijn politieke organisatie op de rechtsgelijkheid
der Staten. Hij eischte een vredeswaarborg die dezelfde moest wezen
voor allen. Dus geen bondgenootschappen met het oog op een evenwichtspolitiek. Bijgevolg ontwapening als veiligheidswaarborg.
Lord R. Cecil, wiens opvattingen sterk het Angelsaksisch ontwerp van het volkenbondspakt beinvloedden, achtte dat de veiligheid niet zoozeer op de gelijkheid der Staten, veeleer op de samenwerking der mogendheden moet berusten. De algemeene ontwapening bleek evenwel geen hoofdzakelijk bestanddeel van zijn ontwerp
te zijn. En hierin beantwoordde hij volkomen aan het gevoelen der
geallieerden. Wel had Lloyd George den nadruk gelegd op de ontwa^
pening van Duitschland, doch de bekommernis der Britten met betrekking tot de ontwapeningskwestie scheen enkel te gaan naar den handel in wapens met de overzeesche landen en de koloniën.
Kortom, wegens het verzet der Europeesche staten, werd het
principe der ontwapening als veiligheidsfactor volgens de Wilsoniaansche opvatting opgeofferd aan het standpunt der geallieerden die,
door den Volkenbond, de door de overwinning verkregen voordeelen wilden blijven behouden.
Blijkens de resolutie die met eenparigheid van stemmen door hen
werd aangenomen op 25 Jan. 1920, na de eerste pleno-vergadering
van de conferentie, « zou de Volkenbond waarborgen verschaffen
tegen den oorlog ». En die waarborgen konden natuurlijk evenzeer
onder den vorm van defensieve allianties dan onder dien van een
algemeene ontwapening worden verkregen.
De structuur van den veiligheidswaarborg van het volkenbondspakt is overigens als volgt omschreven in Art. 10 : « Les Klembres
de la S. D. N. s'engagent a respecter et a maintenir contre toute
agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique
(2) M. Lavallaz-Essai sur le désarmement et le Pacte de la S. D. N., Paris, 1926.
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presente de tous les membres de la Societé. En cas d'agression, de
menace ou de danger d'agression, le conseil avise au moyen d'assurer l'execution de cette obligation. »
In hoever aanvaardt nu deze gemeenschappelijke veiligheidswaarborg het voortbestaan van bewapeningen ? Deze vraag betreft de
feitelijke veiligheid der staten. Welnu, ten aanzien van deze kwestie
bestond eveneens een scherp meeningverschil tusschen de Wilsoniaansche opvatting en de Fransche. Dit heeft geleid tot het compromis van Art. 8 van het Pakt : « Les Membres de la S. D. N.
reconnaissent que le maintien de la paix exige la reduction des arr
mements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposées par
une action commune.
Le Conseil, tenant compte de la situation geographique et des
conditions spéciales de chaque Etat, prepare les plans de cette
reduction... »
Hoe wenschelijk ook een beperking van de bewapeningen mocht
blijken voor het behoud van den vrede, dès te gevaarlijker voor den
vredestoestand zou, naar de overtuiging der geallieerden, een vermindering zijn van de bewapening beneden het minimum dat vereischt is om de « nationale veiligheid » der Staten te verzekeren.
Het begrip van de « nationale veiligheid » zal dus het criterium zijn
waaarnaar een gebeurlijke vermindering van bewapening kan aanvaard worden. Doch M. Pillet laat opmerken dat de « nationale »
veiligheid geen onveranderlijk criterium is. De eischen van de nationale veiligheid kunnen onmogelijk geraamd en omgezet worden,
zegt hij, in een voor een bepaald tijdperk vastgestelde sterkte van
het leger. « Le minimum compatible avec la sécurité nationale, c'est
souvent l'obligation d'armer la population toute entière. Nous rayons
vu tout récemment et dans tous les cas, il faut bien observer que,
comme on ne sait pas d'avance a quel peril on pourra être exposé,
il est impossible de mesurer aussi par avance ce minimum qui sera
exigé en toutes circonstances par les besoins de la sécurité nationale.» (3)
Ongetwijfeld was dit de meening van de regeeringen der geallieerde Staten.
Daarenboven, zooals blijkt uit voormeld Art. 8 van het Pakt,
(3) A. Pillet, Le Traïté de Paix de Versailles, Paris, 1920, p. 41.
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werden aan de kwestie der nationale veiligheid twee andere criteria
gekoppeld, t. w. deze van de aardrijkskundige ligging alsmede van
de bijzondere voorwaarden waarin sommige Staten verkeerden. Aldus is de verklaring gegeven van de theorie der bijzondere risico's,
op grond waarvan bepaalde landen, waaronder Frankrijk, een bijzonderen — naar de opvatting van wijlen G. Clemenceau een gesuperposeerden -- waarborg op dezen van Art. 10 van het Volkenbondspakt eischten.
Meteen lag opnieuw de weg open naar de alliantiepolitiek.
Aanvankelijk had Frankrijk benevens de ontwapening van
Duitschland, die de geallieerden beschouwden als een onmisbaren
waarborg van de Europeesche veiligheid, look de verbrokkeling
geeischt van het Reich als een bijzonderen waarborg tegen het
speciaal risico waaraan het bij gebrek aan natuurlijke grenzen blootgesteld was.
Om redenen die men kan gissen verzette Groot-Brittannië zich
hiertegen. Om van Frankrijk den afstand van dien eisch te bekomen
stelde Lloyd George een alliantie voor met Engeland en de V. S.
van N.-Amerika, die als bijzonderen veiligheidswaarborg voor
Frankrijk zou gelden. Begrijpelijkerwijze kwam dergelijke overeenkomst nooit tot stand. Maar inmiddels was toch gebleken dat de
algemeene veiligheidswaarborg volgens Art. 10 van het Pakt door
verschillende — met name de meest bedreigde — Staten ontoerei
kend werd geacht. Het beginsel had er dus ongetwijfeld zijn gezag
bij ingeboet, vermits de voornaamste mogendheden, leden van den
Volkenbond, er geen vertrouwen in schenen te stellen.
Kortom, den vrij algemeenen en onnauwkeurig omschreven waarborg van Art. 10 en 16 van het Pakt zullen de Staten voortaan
trachten aan te vullen door middel van defensieve allianties, terwijl
de meeste onder hen hun bewapeningspeil uit hoofde van hun nationale veiligheid zullen behouden en zelfs verhoogen telkens de omstandigheden dit schijnbaar vereischen.
Sedertdien werd dan ook de weg der bewapening resoluut opgegaan.
Doch het verschil van opvatting tusschen Angelsaksers en Franschen ten aanzien van de veiligheid bleef desondanks voortbestaan.
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Iv. Zijn de twee standpunten met elkaar te verzoenen ?
Groot-Brittannië beschouwde Art. 8 van het Pakt als het uitgangspunt van de Europeesche veiligheidspolitiek en was derhalve
bereid onmiddellijk tot ontwapening te besluiten. Frankrijk en de
andere meer bedreigde Staten achtten de bewapening een onmisbaren veiligheidswaarborg en konden de eenvoudige ontwapening
onmogelijk aanvaarden zonder vooraf andere veiligheidswaarborgen
te bezitten.
Engeland zal zich dan ook beijveren om beide strekkingen met
elkaar te verzoenen. In 1923 kwam Lord R. CECIL op de gedachte,
in een ontwerp van Verdrag van Onderlingen Bijstand, de ontwapening te koppelen aan de veiligheid, niet in een zuiver causaal verband zooals de Wilsoniaansche formule, maar als twee gelijktijdige
feiten. Cecil was er n,l. van overtuigd dat de Staten, mits een
waarborg, gemakkelijker hun bewapeningen zouden verminderen
dan tengevolge van een eenvoudige ontwapeningsconventie zonder
internationalen waarborg. Doch volgens Cecil moest de waarborg
eerst ef f ektief worden na de ontwapening. De nationale militaire
elementen, of een gedeelte ervan, zouden dus vervangen worden
door internationale politieke bestanddeelen die dan den onderlingen
waarborg door middel van een overeenkomst moesten uitmaken.
Dit plan, dat alleszins aan de Britsche opvatting van de veiligheid
beantwoordde, werd zeer sympathiek begroet door het meerendeel
der Volkenbondsleden en door verdere voorstellen aangevuld. Het
poogde de veiligheid in verband te brengen met de ontwapening in
dien zin dat de Hooge Contracteerende Partijen voorwaardelijken
bijstand bekwamen in geval van aanval voor zoover elk hunner, als
hulpvragende partij, aan de bepalingen betreffende de beperking of
de vermindering van de bewapening had voldaan. De onderlinge
waarborg bleef evenwel beperkt tot Art. 10 en 16 van het Pakt
waarvan de draagwijdte tot dusver nog niet nauwkeurig omschreven
is.
Doch de Wee Volkenbondsvergadering verwierp het plan.
Het Protocol van Geneve (2 Okt. 1924) had eveneens deze twee
bestanddeelen van de veiligheid : onderlingen bijstand in geval van
aanval en beperking van de bewapening, samen gekoppeld. Doch,
aangezien de oorlog luidens het Protocol uitgesloten was, moest de
regeling van de internationale geschillen door middel eener vrede-
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lievende, onontwijkbare en streng uitvoerbare proceduur geschieden.
De verplichtende arbitrage werd dus een nieuw bestanddeel van het
veiligheidssysteem volgens het Protocol. Maar verschillende soorten
van geschillen werden buiten het terrein van toepassing van de
arbitrale tusschenkomst gelaten, onder meer : de kwesties betreffende
de territoriale integriteit, de herziening van de bestaande internationale akten en verdragen alsmede de vraagstukken die gewoonlijk
behooren tot de uitsluitende bevoegdheid der Staten.
Deze laatste exceptie van onbevoegdheid welke tot dusver ook
nog aanvaard wordt door alinea 8 van Art. 15 van het Pakt, betreft
in het algemeen de fondamenteele natuurrechten van de volken, de
werkelijke of de vermeende hoogere belangen alsook de nationale
eer der Staten. Dit is steeds een gevaarlijke klip geweest in het
Volhenrecht ; want veel geschillen vinden hun oorsprong in dit aan
de Staten voorbehouden recht hun nationale eer of belangen eigenmachtig te beschermen en derhalve te weigeren op dit gebied eenige
beperking van hun bevoegdheid te ondergaan.
De mogelijkheid van dergelijke betwistingen — men denke slechts
aan het aanslepend Italo-Abessijnsch geschil -- blijft, ondanks
veiligheids- en arbitrageverdragen, steeds een ernstige bedreiging
voor den vrede uitmaken.
De veiligheid werd echter evenmin door het Protocol bereikt. Dit
laatste kwam overigens niet tot stand. Want thans zal Engeland
weigeren het te aanvaarden omdat er voor dit land te algemeene en
verdragende verplichtingen aan verbonden bleken.
Aan de pogingen om een collectief veiligheidssysteem te vestigen
door middel van algemeene waarborgverdragen is blijkbaar een einde
gekomen. Ook Engeland geeft de voorkeur aan de gedachte eener
meer beperkte, ditmaal gewestelijke, oplossing, met het oog vooral
op de neutralisatie van de landen die grenzen aan den Rijn en voor
dewelke het gevaar van oorlog het grootst was.
De akkoorden van Locarno (16 Okt. 1925) die nadien tot stand
kwamen, beantwoordden ook ten volle aan deze betrachting omdat
zij op haast ideale wijze den vrede in West-Europa verzekeren.
Merkwaardig is dat, zeven jaar na het einde van den oorlog, de
voorheen vijandelijke Staten voor het eerst met volledige rechtge..
lijkheid onderhandelingen hebben gevoerd, wat ongetwijfeld geleid
heeft tot een overeenkomst van goede verstandhouding. En daarom
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is deze, inzonderheid voor de veiligheid van ons land, van zulke
gewichtige moreele beteekenis.
Een feit van niet minder groot belang is ten slotte de huldiging
door het Briand-Kelloggpakt (27 Aug, 1928) van een positief vre?
desrecht waardoor elke geweldsmethode uit de betrekkingen tueschen de Staten wordt gebannen. De wettelijkheid van den oorlog
wordt niet meer erkend, behoudens in geval van wettig zelfverweer
der Staten. In deze reserve ligt ongetwijfeld een groot gevaar en de
draagkracht van het Pakt wordt er alleszins sterk door verminderd.
Doch, meer om zijn zedelijke waarde dan om de materieele vredeswaarborgen die het biedt, kan het Kelloggpakt een heilzamen invloed
uitoefenen op het volkenrecht en is het voor ons land vooral een
moreele hoeksteen van de veiligheid. De Staten die het aanvaardden
hebben immers erdoor plechtig bevestigd dat zij beslist den oorlog
als middel van hun nationale politiek verwerpen.
Logischerwijze hebben, ten gevolge van het door het BriandKelloggpakt gehuldigd positief vredesrecht, de defensieve allianties
ook geen beteekenis meer vermits al de toegetreden Staten formeel
aan den aanvalsoorlog hebben verzaakt. (4)
Tegen wien zouden dan dergelijke verweermiddelen wel kunnen
aangewend worden ?
Ondanks den formeelen inhoud van het Briand-Kelloggpakt gaat
Frankrijk voort met te ijveren voor de uitbreiding eener defensieve
alliantiepolitiek waarvan het Versailler Verdrag den grondslag moet
blijven uitmaken. De sedertdien gewijzigde internationale verhoudingen zijn blijkbaar een spoorslag hiertoe.
De gewestelijke overeenkomsten waarnaar Frankrijk streeft gelden natuurlijk als bijkomende veiligheidswaarborgen voor dit land.
Aldus poogt het een Oostelijk pakt tot stand te brengen dat zou
geschoeid zijn op de leest van het West-Europeesch pakt van 1925.
Maar zonder de medewerking van Duitschland kan dergelijke overeenkomst begrijpelijk geen beteekenis hebben. In verband hiermee
rijst dan natuurlijk de kwestie van de rechtsgelijkheid welke sedert
Versailles meer dan eens opgeworpen werd en waaraan Duitschland
(4) Eenigszins bevreemdend is dan ook de houding van de Vereenigde Staten
na het jongste beroep van den Negus van Abessinië op Amerika's moreel gezag,
ten einde in het thans hangende Italo-Abessijnsch geschil de naleving te vorderen
van het Briand-Kelloggpakt dat beide Staten onderschreven hebben.
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onlangs op plechtige wijze een feitelijk begin van oplossing heeft
geschonken door de getalsterkte van zijn leger op te voeren boven
het door het Versailler Verdrag geoorloofd maximum.
Deze inbreuk van het Reich is van vérstrekkende beteekenis. Te
meer daar geen enkele der onderteekenaars van het Versailler Verdrag meer dan een bescheiden protest heeft laten hooren tegen deze
openlijke verdragschennis.

V. Het veiligheidsprobleem is een nieuwe phase ingetreden.
Doch meteen is de oplossing van het vraagstuk der Europeesche
veiligheid een nieuwe phase ingetreden ; want geldt het Versailler
Verdrag niet meer als de onveranderlijke grondslag van de veiligheidsstructuur.
Een nog gewichtiger gebeurtenis heeft echter de veiligheidspolitiek op nieuwe banen geleid. Door de recente Vlootovereenkomst
tusschen Duitschland en Engeland heeft dit laatste land, ten eerste
formeel het beginsel van de Duitsche vechtgelijkheid en vervolgens,
door de tweeledigheid van het verdrag, impliciet de strekking van
de Duitsche veiligheidspolitiek aanvaard. Herhaaldelijk reeds had
Kanselier Hitler nl. verklaard dat hij bereid was tot rechtstreeksche
onderhandelingen met alle landen ten einde tweeledige niet-aanvalspakten en ontwapeningsovereenkomsten te sluiten.
Maar bovendien wil Groot-Brittannië ook nog den weg tot de
verzoening tusschen Duitschland en Frankrijk effenen. Bij monde
van Sir Hoare, de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken,
verklaart Engeland thans dat het sluiten van het Oostpakt en het
Donaupakt bevorderlijk zou zijn voor de Europeesche veiligheid.
Daarbij drukte hij den wensch uit dat de Reichsregeering tot deze
pakten zou toetreden ten einde aldus de onrust nopens de bedoelingen
van Duitschland weg te nemen. Men weet dat Duitschland in zijn
internationale verplichtingen in Oost- en Midden-Europa niet verder wenscht te gaan dan tot voorafgaande raadpleging, tot verzoening en niet-agressie doch met uitsluiting van eiken bijstand.
Engeland zelf wil ten aanzien van die gewesten geen nieuwe
verplichtingen aangaan. Maar anderzijds zou Frankrijk bereid zijn
met het oog op het sluiten van die overeenkomsten, besprekingen te
voeren op grondslag van gebeurlijk nieuwe Duitsche voorstellen.
Sir Hoare gaf terzelfdertijd toe dat het voor de verdere uitwerking
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van het Europeesch veiligheidsstatuut noodzakelijk was rekening te
houden met het Fransch standpunt in zake de veiligheid en de ondeelbaarheid van het vredesvraagstuk. (5)
Men kan zich nu natuurlijk afvragen of door het sluiten van de
vlootovereenkomst met Duitschland, Engeland wel getrouw is gebleven aan den geest van Stresa ; wat er ook van zij, deze stap van
Engelsche zijde getuigt van den realistischen kijk waarmee Downing
Street, die steeds de oogen gericht houdt op de voortdurend wisselende vastelandsche strooming en, de internationale veiligheidsgedachte tracht vast te zetten in een vorm die beantwoordt aan het
werkelijk begrip van de veiligheid.
Het is immers vanzelfsprekend dat dit vlootakkoord ook wezenlijk
een uitgangspunt kan vormen tot de verdere ontwikkeling van het
Europeesch veiligheidsstatuut ; althans schijnt de mogelijkheid te
bestaan tot een meer algemeene overeenkomst in zake de beperking
van de bewapening. Een soortgelijke overeenkomst tusschen Duitschland en Frankrijk zou voor de veiligheid van Europa in het algemeen
en van het Westen in het bijzonder, van niet te onderschatten beteekenis zijn.
Maar hiermee ontdekken wij weer precies het Britsch standpunt
betreffende de veiligheid. Zal Frankrijk zich nu met deze opvatting
weten te verzoenen : het definitief opgeven van sommige bepalingen
van het Versailler Verdrag en tevens het verzaken aan zijn paktenpolitiek tot dekking van zijn bijzonder risico ? De toekomst zal dit
uitwijzen. Maar Frankrijk moet ook begrijpen dat Duitschland natuurlijk tegenover dergelijke veiligheidspolitiek achterdochtig blijft.
Uit een verklaring van den Franschen senator Bérenger aan een
Duitsch journalist, zou blijken dat hijzelf alsmede verschillende Fra nsche staatslieden deze politiek niet als de meest geschikte achten
en dat zij er derhalve weinig geestdrift voor voelen.
Mocht hij waarheid spreken. Misschien zouden wij dan wel eerlang de gelukkige gevolgen van een betere verstandhouding kunnen
beleven ten bate van den Europeeschen vrede.

(5) Rede van Sir Hoare in het Britsche Lagerhuis op 11 juli 1935.
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De Thomas- Christenen in Indië
door E. VERSTRAELEN, S. J.
Kurseong.

Als 'n Vlaming als missionaris in Bombay aanlandt, voelt hij zich
als het ware gedragen door de 13 of 14 eeuwen Christendom van
zijn volk en geroepen om dien voorvaderlijken schat van het christelijk geloof aan de rijkbegaafde maar heidensche volkeren van Indië
mede te deelen. Dan komt hij in het centraal studiehuis voor al de
Jezuïetenmissies over Indië (Kurseong) en daar ontvangen hem 8
missionarissen, rasechte Indiërs, met gitzwarte oogen in een regelmatig, moor-bruin gelaat onder even gitzwart haar, en met klinkende
Malayaleesche namen, zooals Koilparambil, Panikulangara, Kizhakkethayil.
« Afstammelingen van Xaverius-Christenen » vraagt hij met 'n
trilling van blijdschap, in Indië zulke « oude » Christenen aan te
treffen : denk eens aan, van de 16de eeuw ! — « Neen, antwoorden
ze schalks, die zijn er hier ook, maar die dragen bijna allemaal Portugeesche namen, ( zelfs al zijn ze rasechte Indiërs ), we zijn T h o r
ma s- c h r i s t enen»! En als u ze uitvraagt, verneemt u dat hun
christenheid heel wat ouder is dan de uwe, dat ze met goede waarschijnlijkheid — zij houden staan : met zekerheid tot de aposto
lische tijden opklimt, terwijl de eerste stoot tot de bekeering der
Franken toch maar gegeven werd in 496 door het Doopsel van Clovis
en zijn 3000 krijgers. En als u 'n tijdje met hen omgaat, en ze wat van
naderbij leert kennen, dan komt u dra onder de charme van hun
blijden kijk op het leven, hun onbevangenheid en hun aangeboren
zachtzinnigheid. Ja, daar is verschil tusschen deze christenen en hun
Indische medegeloovigen met 'n doopakte van jongeren en vooral
van den jongsten datum. De schakeering is gemakkelijker aan te voelen dan uit te leggen. Het is de s e n s u s c a t h o l i c u s, de
neerslag in het volkskarakter van vele eeuwen bezit van waarheid en
vrede en zedelijkheid, iets dat ook in Europa de katholieke volkeren
van de protestantsche kan doen onderkennen. Maar dit zijn teere
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dingen, die er bij verliezen als ze onder de loep worden genomen
en met de bistouri worden ontleed.
Hier volgt een schets van de geschiedenis van die aloude Thomas..
christenheid of Syrische christenheid van Malabar. Van misiologisch
standpunt uit kan haar belang in Indië moeilijk overschat worden :
zij is wel het sprekendste bewijs voor dit heerlijke kenmerk van de
H. Kerk : hare katholiciteit.
DE THOMAS-CHRISTENEN THANS
In den uitersten Z.-W.-lijken hoek van Indië liggen, aan de Mala,barkust, twee inlandsche staten, beheerd door respectievelijk een
Maharajah en een Rajah, onder een vrij mild Engelsch protectoraat :
T r a v a n c o r e en C o c h i n. Hun gezamenlijke oppervlakte
beslaat de 8/11 den van België. Ze zijn zeer dicht bevolkt : 5 millioen
inwoners. Ongeveer een derde der bevolking is christen, een unicum
in Indië, waar de christelijke bevolking slechts 2 % bedraagt.
Die staten zijn het vaderland der Thomas-christenen. (1) Ziehier
eerst de verschillende « denominations » en ritussen die daar naast en
door mekaar leven op hetzelfde grondgebied en dikwijls in dezelfde
parochie, onder bisschoppen die gewoonlijk persoonlijke jurisdictie
genieten.
I. -- KATHOLIEKEN
1) Syro-Malabaarsche ritus. Aartsbisdom E r n a k u 1 a m met
3 suffragaanbisschoppen. Inlandsche clerus van hoog tot laag. Aantal
katholieken 659.777 (in 1934) . De hiërarchie hangt niet af van de
Romeinsche Congregatie de Propaganda Fide. De bisdommen zijn
dus geen missiegbied. We zijn hier in de gevestigde Katholieke Kerk.
2) Latijnsche ritus. 537.979 katholieken die ook gedeeltelijk van
de Propaganda onafhankelijk zijn (bisdom C o c h i n) . Zij bestaan
uit 3 categoriën : 1) Europeanen of halfbloeden ; 2) Bekeerlingen
sinds de missiebeweging van de l6de eeuw, bijna uitsluitend uit lagere
kasten ; 3) Thomas-christenen die sinds de komst der Portugeezen
min of meer vrijwillig tot den Latijnschen ritus overgingen. Deze zijn
gewoonlijk van hoogere kaste. Die twee katholieke gemeenschappen
leven thans vreedzaam samen, bezoeken soms dezelfde kerken ; ze
(1) Met uitzondering van 21.259 Roomsch-katholieke en 7.380 niet-katholieke
`Thomas-christenen buiten die 2 staten, in de Madras-Presidency.
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behouden toch hun eigen zelfstandigheid ; huwelijken van « gemeng-den » ritus zijn zeldzaam. Zoo is het waarschijnlijk best.
3) Syro-Malankarische ritus. Vroeger afgescheurde Jacobieten die
sinds 1930 de Jacobietische bisschoppen Mar Ivanios en Mar Theophilos gevolgd zijn in hun overgang tot de Roomsche eenheid, met
behoud nochtans van hun eigen Syro-Malankarischen ritus, op uitdrukkelijk goedvinden van den H. Stoel.Er bestaat een merkelijk
verschil tusschen dezen en den Syro-Malabaarsche ritus, al hebben
die woorden dezelfde beteekenis : Malankara is een synoniem voor
Malabar. Nu zijn er reeds meer dan 20.000 hereenigden, onder hun
eigen bisschoppen, Mar Ivanios en Theophilos.
H. — NIET-KATHOLIEKEN
Ongeveer 400.000 Jacobieten, waarvan zoowat 120,000 tot zekere
hoogte geprotestantiseerd zijn. Verder nog 'n 14.000 Nestorianen,
in 1907 afgescheiden onder leiding van een Syrischen bisschop, Mar
Mellus.
OORSPRONG DER GEMEENTE
Is de Apostel Thomas hun stichter, ofwel een latere naamgenoot ?
Crux h i s t o r i c o r u m, die stroomen inkt heeft doen vloeien.
Als u persoonlijk Thomas-christenen kent, dan vermijdt u in hun
bijzijn het eerste alternatief ook maar in twijfel te trekken, want het
zou een gebrek aan tact zijn, hen zoo te raken in het fiere bewustzijn
van hun apostolische afstamming. De Apostel Thomas is voor hen
wat de H. Patricius is voor de Ieren. Maar geschiedschrijvers storen
zich aan zulke « gevoelsargumenten » niet. Veel is geschreven pro
en contra. Thans schijnt het volgende evenwicht bereikt te zijn : met
het huidige bedrag van gegevens en documenten is de kwestie onoplosbaar, maar er is een presumptie ten voordeele van de komst van
de Apostel in Z. Indië.
Werd de vraag wat meer onderzocht door Indiërs of in Indië levende Europeanen, dan zou de balans waarschijnlijk wat meer in
positieven zin doorslaan. Het groote argument pro is de traditie in
de Syro-Malabaarsche gemeente zelf. De geschreven documenten, althans de kerkelijke, gaan meestal terug op de apocriefe « A c t a
T h o m a e » en zijn dus weinig betrouwbaar. Maar het argument
uit de locale traditie is heel wat veiliger en sterker in het ultra-con-
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servatieve kaste-Indië dan in het geëmancipeerde en individualistische Westen. Het feit, dat er nu nog in Malabar families leven, die
beweren in hun schoot een ononderbroken reeks priesters geteld te
hebben vanaf den Apostel Thomas tot den 60sten of 66sten thans in
leven ; het feit dat de Nambudhiri Brahmanen, de zuiversten onder
de zuiveren, nu nog een plaats vermijden, om hare onreinheid, waar
volgens de traditie de Apostel sommige leden hunner kaste zou bekeerd hebben en hun tempel tot christen kerk wijdde (die plaats heet
nu nog Chowghat, en verengelschte vorm van een Malayaleesch
woord dat vervloekt woud beteekent) , zulke en vele andere feiten,
die ik zou kunnen aanhalen, leggen meer gewicht in de schaal bij
iemand die Indië uit eigen ondervinding kent dan bij 'n Europeesch
kamergeleerde.
Men vergete niet, dat de handelsbetrekkingen tusschen het Romensche Keizerrijk en Indië drukker waren dan men het wel zou
vermoeden en dat er in Malabar sinds de 1 ste eeuw na Christus als
laagste grens, Jodencolonies leefden, die er zich met eigen godsdienst
tot nu toe hebben gehandhaafd. Wat er ook van zij, de hypercritische
school, die den stamboom van de Thomas-christenheid niet hooger
wil opgevoerd zien dan de Ede eeuw (pas rond 550 vindt men een
tegen alle critiek bestand zijnde vermelding van een christenheid in
Malabar, n.l. door Cosmas Indicopleustes, de Indiëvaarder) , die
school heeft thans uitgediend.

NESTORIANEN ?
Tweede historische strijdvraag : hadden die S. Thomas-christenen
de zuiverheid van leer bewaard ? Waren zij tijdens hun eeuwenlange
afzondering van Rome, tot de komst der Portugeezen op het einde
der 15de eeuw, geen Nestorianen geworden ? Die twistvraag is al
even netelig als die aangaande den oorsprong. Ook hier zijn de gegevens zeer schaarsch (velen hunner boeken werden door de Porr
tugeezen verbrand wegen hun vermeend of echt Nestorianisme) en
de vooringenomenheid der verschillende onderzoekende partijen staat
hun historische objectiviteit leelijk in den weg. De huidige katholieke
Thomas-christenen dulden geen twijfel aangaande de rechtgeloovigheid hunner voorvaderen. De voorstanders van een Nestoriaansche
periode zijn vooral : 1) Portugeezen van de 16de en 17de eeuw die
zooals we zullen zien geen onbevooroordeelde rechters waren; 2) Pro-
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testanten van de 18de en 19de eeuw, die een bijzonderen speurzin
hadden vor iedere tegenstrijdigheid tusschen Malabar en Rome.
« Men noemt geen koetje bont of er is 'n vlekje aan. » De Thomaschristenen hingen af van het patriarchaat van Seleukia, dat sinds
het einde der 6de eeuw Nestoriaansch was. Ja maar, zeggen de
Thomas-christenen, we hebben het altijd kunnen klaar spelen om van
een of anderen « katholicos » — zooveel als aartsbisschop -- die
van den katholieken patriarch van Antiochië afhing, onze bisschopswijdingen te ontvangen. « Vas y voir », zou de Franschman zeggen.
De kwestie is nog lang niet rijp. Hun Mis was in feite de Nestoriaansche Mis, met het karasteristieke : Maria, moeder van Christus, in
plaats van : moeder van God.
Daartegenover staat dat om reden van de Mohammedaansche
« wig » tusschen Oost en West en de ongemeen groote verkeersmoeilijkheden, de betrekkingen tusschen Malabar en Rome in de
Middeleeuwen wel vele en lange gapingen vertoonen, maar dat ze
nooit bepaald werden afgebroken door een daad van opstandigheid
aan den eenen kant of een formeele veroordeeling aan den anderen.
Zoodra de geschiedenis wat begint op te klaren, nl. in den tijd der
Portugeesche ontdekkingen, verschijnt de Thomas-christenheid als
een gemeente die met Rome in gemeenschap was en wilde zijn. Dit
is de conclusie van een degelijke bronnenstudie door P. Schurhammer S. J. (1) Als er ooit kettersche elementen vóór de komst der
Portugeezen waren ingeslopen, dan was toch de ketterij der Thomaschristenen als 'n geheel hoogstens materieel of onbewust.
POGINGEN TOT VERLATIJNSCHING.
De Portugeezen gaan er groot op de Thomas-christenheid van het
Nestorianisme gezuiverd te hebben, vooral in de beruchte synode
van Diamper (1599 ) , bijeen geroepen en geleid door Menezes, Portugeesch aartsbisschop van Goa. Werkelijk werd daar de Nestoriaansche ketterij door alle tegenwoordige Syrische priesters en leeken afgezworen. Die formeele betuiging van trouw aan den H. Stoel
kan haar nut gehad hebben, zooals trouwens vele decreten van dis-

(1) The Malabar Church and Rome, Trichinopoly -- 1934. Bevat o. a. 'n artikel
uit « Gregorianum », Vol. XIV, « Three letters of Mar Jacob, Bishop of Malabar
1503-1550. »
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ciplinairen aard, die op dezelfde synode tegen sommige min of meer
Hindoeïstische misbruiken werden uitgevaardigd.
Toch wekt een duidelijke verandering van politiek bij de Portugeezen onze bevreemding. In de eerste helft der 16de eeuw waren de
betrekkingen tusschen de missionarissen en de Thomas-christenen
gekenmerkt door wederzijdsch vertrouwen en verlangen naar samenwerking -- wat met de Nestoriaansche hypothese moeilijk overeen te
brengen is. Zoo heeft de H. Franciscus Xaverius — die zijn werk
elders had — ons toch brieven nagelaten, o. a. tot St. Ignatius en
den Koning van Portugal, die blijk geven van hartelijke waardeering
der oude christenheid. In de tweede helft der eeuw begint de ketterjacht, vooral vanwege den Goaneeschen clerus. Was hun geloofsijver
grooter dan die van hun voorgangers ? 't Is moeilijk aan te nemen. De
s c h o l a r s onder de Thomas-christenen, die in de laatste generatie
zijn opgestaan om de geschiedenis van hun gemeente nu ook eens
van uit 'n Syrisch en nationaal standpunt te beschrijven, vinden de
oorzaak dier verandering in de opkomst bij de Portugeesche geestelijkheid van een imperialistische tendenz. Ze wilden de oude christenheid
aan de jurisdictie van het pas-opgerichte aartsbisdom Goa (1557)
onderwerpen en ze daarom van hun ouden Syro-Chaldeeuwsche ritus
berooven. Het Syrisch werd als « 'n kanaal langs waar al die ketterij
vloeit » gedoodverfd (brief van aartsbisschop Menezes) , en ieder
Babylonisch patriarch, wettelijk primaat der Malabareezen, als Nestoriaan. Voor velen was dit maar een voorwendsel. Anderen verwarden Roomsch-catholiciteit met Latijnschen ritus.
Alles te zamen heeft die Portugeesche inmenging jammerlijke gevolgen gehad. Ze zijn er niet in geslaagd om het Syrisch uit de
liturgie te verbannen. Dan zijn ze gaan zuiveren, om ieder spoor van
Nestorianisme te verwijderen. Het resultaat was 'n hybridisch, halfslachtig product, noch Syrisch, noch Latijnsch, de Syro-Malabaarsche ritus. De huidige katholieke Thomas-christenen zijn met die
innovatie van 1599 niet erg ingenomen.
SCHEURINGEN.
Het opzet om de Thomas-christenen, via een Europeesch bisschop,
van Goa afhankelijk te maken, werd in dezelfde synode doorgevoerd.
De eerste opgelegde vreemde bisschop was P. Roz S. I., de beschermer
van P. de Nobili en zijn nieuwe methode van missioneering zonder
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europeaniseering. Onder hem ging alles wel. Maar de onderwerping
aan Goa moet wel niet zeer hartelijk geweest zijn, want reeds onder
den derden Goaneeschen bisschop -- een Jezuïet zonder tact, naar
het schijnt ( 1 ) — barstte de bom. De Thomas-christenheid als 'n
geheel weigerde nog den Goaneeschen bisschop te erkennen (1653) .
De Paus zond in allerijl Italiaansche Karmelieten om de zaken bij te
leggen. Zij wisten 84 hunner kerken uit een formeel schisma te
redden. Een hunner werd door den Paus als hun bisschop aangesteld. Twee en dertig kerken bleven halsstarrig. Voor geldige bisschopswijdingen wendden deze zich tot den Jacobitischen patriarch
van Antiochië en namen met verloop van tijd de leer van hun patriarch aan. Het verdient vermelding dat het jacobitisme dat is het
monophysitisme van Eutyches) en het Nestorianisme (dat in Christus
2 naturen en 2 personen stelt) regelrecht met mekaar in tegenspraak
zijn. De afgescheiden Thomas-Christenen namen blijkbaar een bereidwilligen patriarch waar ze hem vinden konden. Zij namen ook
in 1846 den West-Syrischen ritus der Jacobieten over (verschillend
van den Oost-Syrischen of Syro-Chaldeeuwschen), maar begonnen
ook in de diensten de volkstaal, het Malayalam, te gebruiken. Die
nieuwe Syrische ritus heet nu in kerkelijke documenten de S y r o
Malankarische.
Sinds hun terugkeer tot Rome hielden de katholieke Thomaschristenen niet op den Paus om eigen Syrische bisschoppen te verzoeken. Pas Leo XIII zou hen daarin tegemoetkomen. Vanwege de
Jacobieten ontbraken de pogingen niet om met Rome -- niet met
Goa — terug in gemeenschap te komen. Was de katholieke Syrische
hiërarchie eer hersteld geweest, dan hadden die pogingen wel op iets
kunnen uitloopen.
Toen kwam de Brit en met hem de C. M. S. (Church Missionary
Society) en dergelijke protestantsche missiegenootschappen. De afgescheiden kerk werd al dadelijk het voorwerp van hun teedere belangstelling. Ze wilden haar « hervormen ». Niet zonder succes : de
wereldlijke jacobietsche clerus gaf op hun aandringen en bemoeiingen het celibaat op ; ongeveer een derde ging over tot een « gerefor-.
(*) Xaverius' ordebroeders in Goa hadden niet altijd zijn breeden geest en
sympathie voor de Thomas-christenen. De opstand van 1653 was in feite gericht
tegen de Paulistas (Paters van het Paulus-College in Goa, de jezuïeten) en niet
tegen Rome. Oude veeten zijn thans vergeten. Er zijn nu 37 Thomas-christenen in
de Sociëteit van Jezus.
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sneerde » Syrische kerk, zonder Maria- en heiligenvereering, zonder
Transsubstantiatie en Vagevuur, enz.

LEO XIII EN PIUS XI.
Leo XIII was de Paus der kordate en vruchtbare initiatieven. In
1896 richtte hij 3 Syrische bisdommen op, die hij aan inlandsche
bisschoppen van de Syro-Malabaarsche ritus toevertrouwde. Pius X
voegde er 'n vierde aan toe en Pius XI verhief de Syro-Malabaarsche
christenheid tot 'n zelfstandige kerkelijke provincie onder 'n eigen
aartsbisschop (21 December — feest van St. Thomas, 1923) . Die
blijken van vertrouwen hebben de beste vruchten gedragen. Na 'n
eeuwenlange stagnatie — lag de schuld alleen bij hen ? -- trad 'n
periode in van intense vitaliteit. Sinds het herstel hunner eigen hierarchie is het aantal Syrische katholieken verd u b b e i d . De overvloed van geestelijke roepingen bij hen zou de
beste katholieke volkeren van Europa beschamen. De inlandsche
orde der Karmelietische Derde Ordelingen (Syrische ritus) telt ongeveer 400 leden. De verschillende Karmelietische Zuster-orden zijn
de 1.000 reeds lang voorbij. Om van de vele andere orden en congregaties niet te spreken.
Intusschen ging het proces van verbrokkeling bij de Jacobietsche
gemeenschap lustig zijn gang. De eene scheuring volgde op de andere,
meestal om redenen van financieelen of administratieven aard. Sommigen onder hen begonnen na te denken. Daar moest iets haperen ! Zou het heil dan toch in Rome liggen ? Onbevoordeelde studie
overtuigde hen van ja. Toen 5 bisschoppen in Rome de hereeniging
aanvroegen (1925) op de volgende voorwaarden : 1) erkenning van
de pauselijke suprematie, 2) behoud van eigen ritus, 3) behoud der
bisschoppelijke waardigheid en jurisdictie, ging Rome daar dadelijk
op in. Daarop werden Mar Ivanios en zijn suffragaanbisschop Mar
Theophilos in de Roomsche Kerk opgenomen (1930) . Zal Mar
Ivanios de Newman der Malabaarsche Jacobieten zijn ? Ik heb hier
voor mij een brief van den aartsbisschop van Trivandrum (Mar
Ivanios) met de volgende woorden : « Sine January 1934 up to this
date (24 December 1934) , God has given us 7.213 converts. » In
dit cijfer zijn de bekeerlingen van het bisdom Tiruvalla, van Mar
Theophilos, niet begrepen.
Het verheugendste gevolg der officieele gelijkstelling der Mala-
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baarsche Thomas-christenen met hun Europeesche geloofsbroeders
is wel, dat het hun gezichteinder heeft verruimd. De missiegeest is
over hen gevaren. Ze richten hun missieijver niet alleen op hun
heidensche geburen, maar ook op de rest van Indië tot de Gangesvlakte toe. — Maar de boodschap, die de Thomas-christenheid aan
Indië t e brengen heeft, is wel die van haar « f e i t » : het feit dat
er in Indië een bloeiende Indische christenheid leeft, die in Indië
( thuis » is en ouder is dan de Muzelmannen, de Parsis van Bombay
en de meeste hedendaagsche Hindoesche secten, is een heele prediking op zich zelf. Met volle recht en (sinds ze niet meer door de
vreemde missionarissen als een minderjarige wordt behandeld) zonder te blozen, mag zij tot Indië zeggen :
Ook ik ben een deel van U, Indië !
In dezen tijd van adaptatie en reactie tegen de europeaniseerende
missiemethode en van groeiend Indisch zelfbewustzijn, is dit van
essentieel belang.

Maart 1935.
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Een arbeiderskamp voor jonge werkloozen te Dworp
door W. ARTS, S. J., van het Algemeen Sekretariaat der K. A. J.
De K. A. J. (de organisatie der Katholieke Arbeidersjeugd) , beter gekend nog onder den naam van Kajottersbeweging, heeft zich,
bij het uitbreken der crisis, onmiddellijk bekommerd om het lot der
duizenden jonge werkloozen.
Allerlei middelen werden beraamd om den nood, stoffelijken maar
vooral zedelijken nood, van onze bedreigde werkersjeugd te helpen
lenigen.
Niet alle pogingen lukten : voor vele initiatieven waren de jonge
werkloozen zelf niet te vinden (b.v. het inrichten van lessen, enz.) ;
andere initiatieven die meer kans hadden gelukkigen uitslag op te
leveren, moesten veelal zeer vlug worden prijsgegeven bij gebrek
aan geldmiddelen, wat dikwijls het gevolg was van de praktische
onverschilligheid der openbare besturen.
Waar wij ons willen beperken tot de praktische, onmiddellijke
verwezenlijkingen door de K. A. J., voor de jonge werkloozen tot
stand gebracht, meenen wij, op grond van ervaring te kunnen zeggen
dat het werkloozenkamp, opgevat zooals nader zal blijken, werkelijk
het best geschikt is om in den kortsten tijd de meest interessante
uitslagen op te leveren en het best de kwaal 'tot in haar wortels te
bestrijden.
't Wachten moe,,.
In Maart '35 waren wij 't wachten moe. Van officieele zijde daagde geen hulp. Doch door haar werkloozen-steunfonds had onze beweging een niet te versmaden sommetje kunnen vergaren.
Vol vertrouwen in God's voorzienigheid staken we van wal.
Een eerste ploeg werkloozen werd opgeroepen ; liefst gewestelijke
of plaatselijke leiders, tusschen 18 en 25 jaar, uit de meest verschillende streken van het land, om met hen 'n eerste proef te doen en
te zoeken naar de beste methode om zoo'n kamp op te vatten. Op
Maandag 18 Maart kwam de eerste karavaan, een 30-tal kerels, te
Dworp toe.
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Dworp.
Sinds meer dan drie jaar bezit de K. A. J. te Dworp, een plaatsje
in Brabant, in de buurt van Halle, een prachtig landgoed van circa
15 Ha. Heerlijke bosschen gelegen op den flank van een heuvel.
Daar had men reeds vroeger, met behulp van jonge werkloozen enkele gerieflijke barakken opgetimmerd om te dienen als voorloopig
Kajotters-tehuis, waar de leden in 't schoone seizoen hun verlofdagen
kunnen doorbrengen. Op zomersche Zondagen kan men daar wel
eens 500 en meer Kajotters en Jocisten aantreffen, die er zich vermaken en zich te goed doen aan de frissche lucht en de weelderige
natuurpracht.
In dat kader zouden we ons eerste kamp voor jonge werkloozen
inzetten. Het weder viel bijzonder mee. Lente volop. De openingsvergadering, waar heel het opzet werd toegelicht, kon doorgaan in
een gezellig hoekje van 't Bosch, Een der paviljoenen werd ingericht
als slaapzaal : 24 bedden in 12 eenvoudige maar nette en luchtige
kamertjes. Een tweede paviljoentje kan 10 jongens herbergen.
Nog denzelfden namiddag werd onder leiding van den domeinbewaarder, Pierre Blaze, kennis gemaakt met het uit te voeren werk.
's Avonds studiekring. Na het avondmaal : 'n stemmig en lustig
kampvuur in 't beukenbosch.
Ons kamp was in gang ; 't beloofde te vlotten. Sindsdien zijn er
reeds 6 kampen gehouden, en Goddank, onze verwachtingen werden eerder overtroffen. We zullen beproeven dit in korte trekken
aan te toonen.
Bij de aankomst.
De rekruteering der deelnemers geschiedt langs de verschillende
gewestelijke K. A. J.-sekretariaten, over heel het land verspreid.
De landelijke werkloozendienst maakt zelf een keuze tusschen de
voorgestelde kandidaten ; men zorgt ervoor dat de 25 tot 30 deelnemers zooveel mogelijk gekozen worden uit verschillende gewesten, zoodat ze bij hun eerste ontmoeting eerder vreemden zijn voor
elkaar. Op velerlei gebied heeft dit zijn belang.
De eerste dagen verloopen gewoonlijk zeer kalm : de jongens kennen elkander nog niet ; hier en daar wat heimwee ; bij sommigen
heeft leed en verbittering reeds diepe wonden geslagen ; bij de
meesten is er moreele inzinking te bespeuren.
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Wat wij willen bereiken.
Wij zoeken « den heelen mensch » in elk onzer jonge werkloozen
op te knappen en op te beuren ; wij trachten zijn lichamelijk, zijn
zedelijk en zijn geestelijk leven te ontwikkelen en te bevorderen.
Daar is vooreerst hun stoffelijke nood. Hiermede bedoelen we niet

alleen het gebrek aan uiterlijke dingen (kleeding, enz...) ; daarin is
gauw verholpen ; wij denken hier vooral aan de ondermijnde lichaamskrachten. Het geneeskundig onderzoek, dat bij het begin van
elk kamp nauwgezet en zorgvuldig ingesteld wordt door den Heer
Dokter De Vroede, wijst al te dikwijls op verzwakte gestellen. In
een der kampen kon de geneesheer met moeite 'n zes tot zeven jonge
kerels vinden wier gezondheid hij volledig en gaaf kon verklaren.
Van daar onze groote zorg voor de lichamelijke gezondheid.
lederen morgen 20 minuten Zweedsche gymnastiek boven op den
heuvel op het sportterrein. De meest verzwakten krijgen 'n licht
werkje in open lucht ; praktisch worden al de werken in openlucht
uitgevoerd. Er wordt gezorgd voor eenvoudige maar zuivere, degelijke, kloeke en overvloedige kost. Daar waar het pas geeft worden
door den geneesheer speciale middelen voorgeschreven of wijze
wenken en raadgevingen ten beste gegeven.
'n Familiemidden.
In 't hart van die kerels is er niet zelden al heel wat verbrijzeld ;
voor zoovelen is hunne « thuis » geen verkwikkend en opvoedend
midden en thans vooral « loopen zij er dikwijls te veel » ; zij worden
niet begrepen, hun toekomstplannen liggen gedwarsboomd ; hun gevoelsteven is geschokt. Om daarin te verhelpen trachten we in ons
kamp 'n gezellig en opwekkend familiemidden te scheppen ; allen
moeten er het hunne bijdragen ; ieder moet er de anderen helpen en
dienen; eenieders vreugde of leed wordt er door de anderen gedeeld;
vooral de priester kan hier de balsemkruik herhaaldelijk hanteeren.
Zoo'n kristelijk gezin bezitten we te Dworp. Op dit punt is werkelijk het hoogste bereikt ; menig zeer treffend anekdootje zou hier
dien broederzin en die onderlinge genegenheid verrassend illustree
ren. Een bezoeker door die wondere familiestemming getroffen,
noemde ons kamp 'n schitterende verwezenlijking van Kristelijk
kommunisme.
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Naar hooger sferen!
De mensch is niet een stoffelijk wezen alleen en leeft niet enkel
van brood. Ook dat moet onze jonge werkloozen sterk worden ingeprent. Ieder van hen heeft een ziel, geadeld en vergoddelijkt in het
H. Doopsel door de genade. Ook dit genadeleven moet verzorgd, versterkt, ontwikkeld. Vandaar ons streven naar een intens-beleefd
kristelijk leven.
Van 's avonds bij het slapen-gaan, na het laatste bezoek aan 't H.
Sakrament, tot 's morgens na de H. Mis wordt de « groote stilzwijgendheid » gevraagd en ook bekomen. Alles moet dan ingetogen
zijn om het gebedsleven mogelijk te maken en te bevorderen.
Geen drieste geweldmiddelen, alleen overreding helpt ons hier 't
gewenschte effekt te bereiken.
Benevens 'n rustigen slaap en het zich oefenen in wilskracht, geldt
hier als hoofdmotief : de ingetogenheid vereischt tot vurig gebed.
Het dagelijksch H. Misoffer moet zijn en is ook werkelijk het
hoogtepunt van iederen dag ; reeds 's avonds te voren worden de
gebeden voorbereid, wat dan aanleiding geeft tot het ontwikkelen
van een of andere kerngedachte van onzen H. Godsdienst. De misgebeden worden gedialogeerd, wat de aktieve deelname aan het H.
Misoffer bevordert. In een paar kampen waar we te doen hadden
met minder ontwikkelde jonge arbeiders, bad iemand luidop in de
volkstaal al de latijnsche gebeden mede, waardoor de waardeering
voor de H. Mis niet weinig steeg bij die eenvoudige kerels.
De communie is vrij ; de meesten nochtans communiceeren dagelijks.
Vóór de werkuren, tweemaal daags, wordt een bezoek gebracht
aan het H. Sakrament en wordt het Kajottersgebed gebeden om het
werk aan den Heer op te dragen. In de vrije oogenblikken wordt de
Meester in zijn Tabernakel niet vergeten. 's Morgens, 's middags en
's avonds wordt het Angelus gebeden. De gebeden vóór en na het
eten worden bijzonder verzorgd. Na het avondmaal gezamenlijk
Rozenkransgebed. In de Meimaand werd, en verder op de feestdagen
wordt de dag besloten met een lof aan 't Allerheiligste. Zoo trachten
we heel wat schoone oud-Vlaamsche gebruiken terug in zwang te
brengen.
Heel dat gebedsleven zoo natuurlijk vermengd met en ingeweven
in heel de dagorde, benevens de vele gelegenheden die de jongens
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hebben om eens hartelijk en persoonlijk met den aalmoezenier te
spreken, maken dat deze kampen evenveel en misschien nog meer
vruchten voortbrengen dan een gesloten retraite.
Vijf-uur arbeidsdag.
Er wordt slechts vijf uur handenarbeid verricht per dag. Eenieder
krijgt zijn werk aangeduid door den arbeidsleider. Zonder overspanning moet iedereen toch trachten te geven wat hij kan ; het is noodig
vooral bij jonge werkloozen, die het werken dikwijls verleerd of
nog niet geleerd hebben, aan te dringen op beroepsgeweten en
plichtbesef ; ook hierin dient vorming gegeven en opvoeding verstrekt, opdat zij bij gebeurlijk werk-vinden als flinke jonge arbeiders
kunnen optreden. Zooveel mogelijk wordt rekening gehouden met
den reeds beoefenden stiel. Al de werken beoogen uitsluitend de
verbetering en de verfraaiing van het landgoed, met het oog op een
nuttiger en aangenamer gebruik van het Kajottershuis door de jonge
arbeiders.
Totnogtoe werden een kapel, een vergaderzaal en een paviljoentje
voor den aalmoezenier opgetimmerd, geschilderd en versierd. Alles
zeer net werk want we houden eraan dat ook het midden een weldoende invloed zou uitoefenen op de gemoederen. Verder wordt er
gewerkt aan het kanaliseeren der bronnen, aan het uitgraven van
een vijver, aan het betonneeren van een zwemkom, aan het niveleeren van het sportterrein...
Men ziet het : aan werk mangelt het niet.
Ontwikke ling.
De arbeidsduur mag maar verminderd om den arbeider overvloediger gelegenheid te geven zijn kultureele verheffing en ontwikkeling
te bevorderen.
Daarom houden we na vier uur studievergaderingen : studiekringen, voordrachten, voorstellingen met kinema en lichtbeelden, enz.
Wij blijven nood-gedwongen bij onderwerpen van algemeene
ontwikkeling : sociale vraagstukken, zedelijke problemen, jeugdwerking, enz...
Hierbij wordt naar afwisseling gezocht : vreemde sprekers en lesgevers worden gevraagd en gretig door onze jongens aanhoord.
Lessen over vakbeweging ; theoretische en praktische lessen over
het planten van groenten en bloemen ; wandel-voordrachten om de
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wonderen der natuur (planten, bloemen, boomen, insekten, vogels,
enz... ) te leeren ontdekken, bewust gade te slaan en bewonderend
te waardeeren. Verder hebben we zangavonden en deklamatie-oefeningen die bij gunstig weder doorgaan bij een kampvuur. Een kleine
bibliotheek die zich stilaan ontwikkelt staat eveneens ter beschikking
der deelnemers die er graag gebruik van maken. Verschillende onder
hen onderhouden ook met zorg hun dagboek.
Dagorde.
Ziehier nu tenslotte hoe dit alles over den dag verdeeld is :
6 u.

: Opstaan — Wasschen.

6 u. 30 : Bezoek aan 't Allerheiligste — Morgengebed.
Hijschen der Kajottersvlag en Kajotterslied.
6 u. 40 : Gymnastiek — oefeningen.
7 u.
8 u.

: H. Misoffer.
Ontbijt — vrije tijd

kamertjes in orde brengen.

9-12 u. : Handenarbeid.
12 u. : Middagmaal — ontspanning.
2-4 u. : Handenarbeid.
4 u.

: Koffie — vrije tijd.

5-7 u. : Ontwikkelingsvergadering.
7 u.

: Avondmaal — vrije tijd.

9 u. 30 : Slapen gaan.
Tucht.
Zonder tucht ware natuurlijk zulk werk ondenkbaar. Meer dan
elders wordt hier dan ook op de tucht gewerkt. Geen schoolsche
tucht, maar een gestadig ijveren en zoeken tot het bekomen van
zelftucht.
Een jonge arbeider is aangesteld als kampleider en staat in voor
de goede gang van het kamp ; aan hem, hun eigen makker, zijn allen
gehoorzaamheid verschuldigd, hij is drager van een gezag dat zij
moeten erkennen, waardeeren en eerbiedigen. In tijden van gezags
krisis als deze die we beleven, ligt ook hierin 'n heele brok vorming
en opvoeding.
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Bereikte uitslagen.
Reeds herhaaldelijk mochten we wijzen op waarlijk onverhoopte
uitslagen. (1) Deze kampen hebben werkelijk hun doel bereikt. Het
zijn echte opvoedingsscholen geworden voor onze werkloozen. Totnogtoe zag ik er geen enkelen naar huis terugkeeren die niet opge

monterd was en zich zelf niet beter voelde. Talrijke brieven zouden
dit welsprekend bewijzen.
Het is waar, iclie kampen duren slechts een drie-tal weken. En
toch schijnt die tijdsruimte voldoende om het beoogde opbeuringswerk te verrichten.
De laatste week van hun verblijf wordt er met nadruk op gewezen
dat de vele goede gewoonten, die zij, zoowel op stoffelijk als op zedelijk gebied, hebben trachten aan te nemen, zouden bewaard blijven, eens dat de jongens in hun gewoon midden zijn teruggekeerd.
Spijtig ook dat we niet op meerdere plaatsen tegelijk zulke kampen kunnen inrichten om aan meerdere jonge werkloozen dezen
dienst te kunnen bewijzen. Dit is zekerlijk te wijten aan de jammerlijke kortzichtigheid onzer openbare besturen die bijna volledig ten
achter zijn gebleven om werken van dien aard te steunen.
Wat zou er niet moeten gedaan worden om de arbeidskracht van
ons volk gaaf te bewaren. Men staat werkelijk verbaasd over zool
veel kommerloosheid.
Spijts ons herhaald en veelvuldig aandringen kon zoo goed als
niets inzake tegemoetkoming bereikt worden ; niet alleen werden
ons alle toelagen ontzegd maar zelfs in de meest-dringende zaken
konden we geen hulp bekomen.
Toch gaan we voort, vertrouwend dat de private liefdadigheid
ons zal blijven steunen om verder dit heilzame werk te kunnen uitbouwen, en zoo mogelijk op meerdere plaatsen, opdat voor ons land
moge bewaard en voorbereid worden een flinke, gave, en deugdelijke arbeidersstand.
Juli 1935.

(1) «Te Dworp, in Brabant, heeft de Kristene Arbeidersjeugd een werkloozenkamp
ingericht, dat wij niet aarzelen als eene uitstekende prestatie te betitelen. » (Oscar
De Swaef, in het socialistisch blad de « Vooruit » van 30 Juni 1935).
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Ter gelegenheid van het toekennen van een Nobelprijs:
het «Zwaar Water»
door Prof. Hub. GESP.
Wanneer bij de laatste uitreiking der Nobelprijzen onze lezers
vernamen dat de prijs voor scheikunde verleend werd aan den ontdekker van het « zwaar water » zal meer dan een onder hen zich
afgevraagd hebben : bestaat er dan meer dan één soort scheikundig
zuiver water ; wat is dat zwaar water en hoe kwam men er toe het
te ontdekken ?
Ten behoeve van de met de hedendaagsche atoom-physica minder
vertrouwden zullen we dan ook in deze korte bijdrage trachten te
schetsen welke reeks van hypothesen, gedachtenwisselingen, ontdekkingen tot het « zwaar water » geleid hebben, waaruit dit bestaat en
welke gevolgen het ontdekken ervan kan en zal uitoefenen..
Vertrekkend van de eenvoudige atomen, de uiterst kleine, kogelronde, zich tot molekulen samenvoegende elementaire bolletjes, door
Dalton vooropgesteld, hebben de geleerden der negentiende eeuw getracht de natuur- en scheikundige processen te begrijpen en te verklaren. terwijl ze van het « Ding an sich » zoo weinig afwisten dat
sommige hunner, met Wilhelm Ostwald (de medeonderteekenaar
van het manifest der duitsche intelektueelen 1914) als aanvoerder,
de atoomhypothese als schadelijk uit de wetenschap hebben willen verbannen. Er werd dan ook eerst aan Rutherford en Perrin gegeven
het bestaan der atomen en molekulen onomstootelijk te bewijzen.
Maar voor hen die de atoom-hypothese aankleefden stelde zich al
dadelijk de vraag : welk is het verband tusschen de verschillende
atomen ? Vormen ze een reeks en welk is dan de schakel ? Want
het ideaal der mideleeuwsche alchimisten werd door den denkenden
mensch nooit losgelaten en het zoeken naar de oerstof, eenig uitgangspunt van een noodzakelijk verband tusschen de ons bekende stoffen,
waarvan de ontdekking de transmutatie zou mogelijk maken, bleek
steeds een ,der machtigste laktoten van vooruitgang in het natuuronderzoek.
Bij de oplossing dezer vraag kwam men vooreerst tot de bepaling
der respectieve (betrekkelijke) atoomgewichten der verschillende ele-
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menien, met als eenheid het atoomgewicht van het lichtste onder hen,
de waterstof. En nu bemerkte men weldra dat het atoomgewicht van
een heele reeks elementen ten opzichte van de gekozen eenheid door
een geheel getal, of een getal dat de eenheid fel benadert, uitgedrukt
wrd. Het is dan ook niet te verwonderen dat reeds in 1816 Proust tot
de conclusie kwam « dat de atomen der overige elementen uit waterstof-atomen opgebouwd waren » ( condensatieprodukten van waterstofatomen zouden zijn.) Men zocht verder, stelde vast dat sommige
atoomgewichten in geen geval een geheel getal vormden (bijv. het
atoomgewicht van zuurstof tegenover waterstof) en... de hypothese
van Proust werd zonder meer verworpen.
Volgden de triaden van Doebereiner : Wanneer we sommige elementen groepeeren, dan bekomen we reeksen met gelijkaardige scheikundige eigenschappen als zijn : de halogenen : chloor broom en
jood, de amphigenen : zwavel seleen en telluur, aardalkaliën als calcium, strontium, barium ; voorbeelden van « Triaden » waarmede de
atomen blijkbaar nauw verwant moeten zijn.
Die verwantschap, dit verband trad geheel naar voren in de wet
der perioden, het periodiek stelsel, reeds in 1863 door John Newlands
vooropgesteld, op hoongelach onthaald, maar door Mendeleeff en
Lothar Meyer onaanvechtbaar bewezen en in de bekende tafel vastgelegd. Zoo onomstootbaar vastgelegd dat Mendeleeff het mocht beleven dat elementen die onbekend waren toen hij zijn rooster opstelde (scandium, gallium, germanium) bij hunne ontdekking onder alle
opzichten die eigenschappen vertoonden welke hij, op grond van de
plaats welke hij er voor in zijn rooster open liet, voorspeld had.
Maar wanneer we den rooster nauwkeurig onderzoeken dan bemerken we dat bijv. telluur met atoomgewicht 127,5 voor jood (atoom
gewicht 126,92) geplaatst werd : hoe glansrijk de rooster ook alle
proeven doorstond, aan het beginsel moest er iets haperen : de gevonden atoomgewichten zouden niet als basis blijven.
En nu men bewezen had dat de atomen verwant waren, diende ook
die verwantschap verklaard, moest de schakel opgespoord.
De scheikunde alleen vond geen uitweg ; de natuurkundigen sprongen bij : de atoomphysica ontstond.
Die schakel tusschen de atomen moest noodzakerlijkerwijze iets
zijn,kleiner dan de atomen zelf, waarvan de verscheidene deeltjes door
onderlinge groepeering de atomen vormen : ionen en elektronen.
Het atoom bleek te bestaan uit een positief geladen kern het proton (neutron-positron) die de massa van het atoom daarstelt (vormt)
zetel der natuurkundige eigenschappen, en uit van één tot twee en
negentig elektronen, negatief geladen, 1800 maal kleiner dan de kern,
en welke over een of meerdere banen (al naar gelang hun aantal)
rond den positieven kern wentelen en aan het atoom de scheikundige
karakteristieken verleenen.
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De kernlading van het waterstof-atoom werd nu als eenheid genomen ; de atoomnummers vervingen de atoomgewichten om de volgorde der elementen vast te stellen ; en zie : nu kwam jood achter telluur ! Om de elementen in den rooster volgens de wet der perioden te
doen volgen moest, aan de volgende niet meer getornd worden.
Verliest nu een atoom een zijner elektronen of komt er een vreemd
elektron bij dan krijgt het atoom wier ladingen zich tot nog toe neutraliseerden een bepaalde (positieve of negatieve) lading : het ioniseert.
Eerst werden de elektronen bestudeerd (ionisatie der gassen, cathodestralen, Crookes-buts) , ,dan volgde de studie der positief geladen
deeltjes ( Kanaalstralen, Goldstein en W ien) .
Hierover uitweiden zou ons te ver brengen.
Nu had eerst in 1886 Sir William Crookes, als eerste, verklaard dat
er elementen waren, (o, a. calcium) die weliswaar bijna geheel bestonden uit atomen van het bekende gewicht, doch die ook atomen bevatten waarvan het gewicht met dat van dat van de tafel van Meneleeff verschilde.
Door ide studie der negatieve en posieve stralen (atoomdeeltjes)
werd er een groote stap vooruitgedaan in het bepalen der atoomgewichten, hunner massa en lading.
Voor de positieve stralen trad Sir J. J. Thomson als baanbreker
op door de afwijkingen te onderzoeken die de positieve stralen (de
kerndeeltjes) ondergingen wanneer men ze door een electrisch magnetisch veld deed strijken : het gevolg zijner studie was het vinden van
een nieuwe methode voor het bepalen der atoomgewichten. Maar de
werken van Sir Thomson waren nog niet nauwkeurig genoeg : ze
werden verbeterd door Aston die door zijn ontdekking van den
massaspectograaf een ware evolutie deed ontstaan.
Bij het onderzoeken van het néon in de spectograaf stelde Aston
vast dat er in de spectra van dit edelgas, dat als element bekend
stond, twee soorten van atomen aanwezig waren met een verschillend gewicht, twintig en twee en twintig. Door deze ontdekking
werd het beweren van Crookes bevestigd, maar de atoom-hypothese
van Dalton omvergeworpen : alle atomen van een zelfde element
zijn niet gelijk : de bouw van hun kern, de verhouding lading : massa
verschilt.
Er bestaan dus stoffen, Isotopen genaamd, die onder scheikundig
opzicht volkomen met elkaar overeenstemmen, maar waarvan de
atomen een verschil in gewicht aanduiden (Telluur 130, 128, 126,
124, 122, 123) atoomnummer 52 ; Jood atoomgewicht 126,92 isotoop
127, atoomnummer 53 enz.) . En wat merkwaardig is, het atoomgewicht der verschillende isotopen (uit 70 elementen zijn ze reeds
gekend) blijkt, op zeer weinig uitzonderingen na, wel, uit geheele
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getallen te bestaan, zoodat de hypothese van Proust (ook nog om
ander reden) herleeft.
Het is nu te begrijpen dat men zou trachten de verschillende
isotopen uit elkaar te scheiden. Langs scheikundige weg was dit
niet te bereiken daar de verschillende isotopen wel in hunne natuurkundige, maar niet in hunne scheikundige eigenschappen verschillen
( zelfde aantal elektronen, zelfde kernlading) . Dan maar geprobeerd
langs natuurkundigen weg.
Hertz gelukte erin de isotopen van het néon te scheiden bij middel
van poreuze buizen, die in een wijdere glazen buis geplaatst werden :
de lichter molkulen van het gas dringen natuurlijk spoediger door
den poreuzen wand dan de zwaardere, en deze blijven in de binnenste buis achter : na herhaalde bewerkingen was de scheiding
voldoende.
In 1932 werden nu door den Amerikaan Urey de isotopen der
Waterstof ontdekt. Ook deze trachtte men te scheiden, en alhoewel
het groot verschil in gewicht der atomen, waarvan ditmaal het eene
zooveel weegt als het andere, de scheiding fel in de hand zou moeten werken, werd die hier toch heel wat moeilijker door het feit dat
de verhouding der zware isotopen in de waterstof slechts 1/6000
uitmaakt van de lichte. Toch kwam Hertz er toe de scheiding door
zijne methode te bewerkstelligen.
Naar andere methoden werd gezocht en de amerikaan Lewis
slaagde erin de waterstof-isotopen te scheiden door electrolyse van
water : Hij bekwam echt « Zwaar Water »...
Gesteld de formule van het water H20.
gezien er van waterstof twee isotopen bestaan : Hydrogenium,
atoomgewicht 1, en Deuterium of Diplogenium (ingevoerde namen
voor zware waterstof) atoomgewicht 2,
zijn er dus drie watermolekulen mogelijk
H20 molekulgewicht 18
D20
»
22
HD()
»
19
Meer nog : er zijn ook isotopen voor zuurstof ontdekt : 0 18 (maar
weinig) en 0 17 (nog minder) . Men moet nu precies niet heel wiskundig onderlegd zijn om te kunnen uitrekenen hoeveel verschillende
molekulgewichten voor water kunnen gevonden worden uit de combinaties 2H of 2D of HD verbonden aan 0 16 of 018 of 027.
Scheikundig zijn al die watermolekulen gelijkwaardig, want alleen
de faktoren welke hunne physische eigenschappen bepalen verschillen.
Worden dertig liter water zoolang elektrolytisch behandeld dat
finaal een kubiek centimeter water overblijft, dan zal dit zuiver
D20 blijken : vriespunt 3, 8 C. Kookpunt 101,4 C. ; dichtheid bij
20° C. 1.1056.
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Drijft men nu ammoniakgas (NH 3 ) in zulk water en dan weer
eruit dan is het water lichter, het gas zwaarder geworden en heeft
ander natuurkundige eigenschappen gekregen.
Ook bij verschillende organische stoffen, organische zuren en
koolhydraten werd H door D gesubstitueerd, met telkens het te
verwachten gevolg. Wat al nieuwe mogelijkheden zoo voor de
scheikunde als voor de nijverheidstechnologie !

Lit. Voor diepgaandere studie over dit onderwerp bevelen wij
vooral « Molekulen en Atomen » Dr. E. H. BUCHNER, 5 8 druk
1935 wereldbibliotheek A'dam aan, waaraan we voor het opstellen
van dit artikel veel verschuldigd zijn.
Verder Moll & Burger, Leerboek der Natuurkunde ; Noordhoff
(derde deel : atoomphysica) .
J. Tillieux. Natuurkunde volgens de moderne Theorieën, De Meester, Wetteren.
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Boerenpsalm
door Em. JANSSEN, S. J.

Naast veel vrienden, telt Felix Timmermans ook beknibbelaars :
hij is, in de kunst, te zeer een koningskind ; en zijn roem steeg, onmiddellijk na den oorlog, te plots en te hoog. Hij mest zich vet,
zeggen de eenen, met het gemakkelijk succes van grove caricatuur ;
en de anderen, die de kunst in de verscheurdheid leggen, bejammeren zijn bijval in het buitenland. Vooroordeelen verblinden be ide
groepen; maar als men bedenkt dat Timmermans, tusschen zijn voortreffelijke werken in, er ook slordige op de markt brengt ; en ddt
zij n taal, zelfs hier en daar in zijn heerlijken Franciscus, gemakkelijk
een poespas wordt van komma's en verkeerde naamvallen...: dan
bemerkt men met vreugde dat die onverdiende terechtwijzing ook
goede gevolgen heeft. Met verzorgde meesterwerken alleen — Timmermans wordt er zich van bewust — houdt hij zijn faam staande :
met Boerenpsalm beproeft hij het weer.
Een boer vertelt zijn leven, dat « geen lach » is. Tweemaal weduwnaar doet hij een derde huwelijk, op het laatste oogenblik, afspringen. Rakelings gaat deze zinnelijke geweldenaar de zonde en
het verderf voorbij ; maar hij is de vriend van den pastoor, hij werkt
aan een houten « Kruislievenheer » die op zijn graf zal staan..., wat
hij vertelt wordt een « boerenpsalm » : een zang van dankbaar geluk.
Hier deed Timmermans een stouten worp. Als een tweede Pallieter komt deze Wortel ons voor ; maar in de twintig jaar die beide
boeken scheiden, is er heel wat water door de Nethe gevloeid. De
jeugdig bruisende overmoed is een kalmer bedwelming geworden
onder Gods weelden die de natuur vullen, de bovennatuur nog meer.
Ook aan het kwaad wijdt de schrijver zijn aandacht — verweet men
hem den idyllischen toon zijner vroegere werken niet ? — maar een
krachtig vertrouwende openhartigheid wint het. Een sterke genie-
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ting van open geluk bedwingt de verraderlijk overweldigende boosheid.
Timmermans heeft een katholiek werk willen leveren dat tegelijk
modern is ; hij is er in geslaagd. Weer een boerenroman : wij kunnen
het betreuren, daar wij een dringenden nood gevoelen aan katholieke
cultuur-romans. Wij kunnen ook betreuren dat enkele grove tooneelen het boek aan ontwikkelde lezers doen voorbehouden ; wij kunnen nog het katholiek leven, hoe diep ook gegrond in deze boerenziel, tot een minimum herleid vinden : eens in het jaar te biechten, en
« mijn devooren doen ». Toch blijft het een katholiek werk : de
genade van den geloovige overwint er het kwaad.
Geheel en al bewondering kunnen wij ons niet verklaren : de
uitbundige toon en de caricaturale anecdotes worden, meer dan
eens, vervlakking.
Vooreerst mist de beschrijving van het boerenleven de vreedzame
stilte, waarop zijn zedelijk en godsdienstig evenwicht is gegrondvest. Een stadsmensch schrijft over het boerenbedrijf : hij heeft het
aandachtig nagegaan ; hij voelt zich, in de ziel, met zulke menschen
verwant ; maar hij brengt er de grootsprakerige gejaagdheid van
de stad in over. De goede boeken van Antoon Coolen : Kinderen
van ons Volk en De schoone Voleinding ademen veel meer in de
rustige dorpsatmosfeer (1) .
Ten tweede zoekt Timmermans naar het effect : de sterke uitdrukking en de geestige anecdote. Soms wordt het overdrijving ; noch de
dood van Wortel's meken (bl. 58-60), noch die van Fien, zijn eerste vrouw (bl. 127) kunnen ons voldoen. Evenmin de scène van het
alles-kapot-slaan (bl. 26-27) en die van het breken met Angelik
(bl. 214215) : telkens zijn ze goed gevonden, zelfs aangrijpend ; maar
het zijn caricaturen op zichzelf ; ze ontnemen aan het geheel den
zekeren diepgang.
Ten derde — we raakten het reeds aan — zit er weinig vaart
in het verhaal. Miniatuurwerk. De jonge boer, de boer met de kin(1) Wij vroegen ons meer d an eens af, of die boeken niet een aanleidng zijn
geweest voor Boerenpsalm ; al duidt niets, behalve het woord ' Kruislievenheer ),
op directen invloed. De schrijver Timmermans is merkelijk sterker dan Coolen ;
alles samen verkiezen wij Kinderen van Ons Volk boven Boerenssalm,
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deren, de oude boer...: daar verandert weinig in hem en rondom
hem. Altijd spreekt hij even uitbundig ; nergens kunnen wij ons den
vereenigden familiekring voorstellen ; en het gezamenlijk genot-en.
leed vinden wij wel, stuk voor stuk, voorgesteld, niet echter tot een
machtig geheel opgebouwd (2) .
Ten vierde --- ook hiervan gewaagden we reeds -- valt de strijd
tegen het kwaad, zooals hij behoort tot de essentie van het boek,
hier en daar te caricaturaal uit. Timmermans heeft te veel met grove
zonden en verzoekingen gekaatst en gespeeld ; en, al vermeed hij
zorgvuldig elk prikkelend woord of tafereel... ; verder dan in de
4 via purgativa » kon hij zijn psalmodiëerenden boer niet brengen.
Klaarheidshalve nummerden wij onze bezwaren. Zij komen hierop neer : het boek is licht fragmentarisch, licht grootsprakerig, licht
uitgelaten, licht barok (naar den volkstrant) ... Maar hierin ligt juist
Timmermans' bijzonder talent : een blijgezind verteller met een
eigenaardige bekoring, eerder dan een ernstig en machtig bouwer
van een strak verhaal. En noodzakelijk temperen wij dan onze uitspraak : hier is de échte Timmermans op zijn Zondagsch, ernstiger
en grondiger dan gewoonlijk, met zijn zeer groote hoedanigheden,
en a les défauts de ses qualités ».
Maar, voorbehouden.

••
Van de koele Meren des Doods''
door Em. JANSSEN, S. J.
De Wereldbibliotheek liet onlangs den derden druk verschijnen
van Frederik van Eeden's haast vergeten roman Van de koele
Meren des Doods. Bezwaren van zedelijken aard kunnen we hiertegen inbrengen ; van uit een letterkundig standpunt, is het - een verheugende daad. Want de Koele Meren lijkt ons een der machtigste
en zuiverste romans, welke wij in het Nederlandsch bezitten.
(2) Om die reden staan de beste werken van Streuvels, als dorpsverhalen, boven
die van Timmermans.
(1) Frederik van Eeden, Van de koele Meren des Doods. -- N. V. Wereldbi-

bliotheek, Amsterdam, 444 blz., 52 fr.
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Van 1888 tot 1900 peilde Van Eeden, in een reeks van groote
kunstwerken, de mysteries van het leven. Ellen. Een lied van de
Smart (1889) , Johannes Viator. Het boek van de Liefde (1892) ,
De Broeders, Tragedie v an het Recht (1894) , Het Lied van Schijn
en Wezen I (1895) , Lioba. Van Trouw (1896) , Van de koele Meren
des Doods (1900) : de titels zelf duiden de groote problemen aan ;
en de verscheidenheid van vormen wijst op den alzijdigen kunstenaar
die lyrisch, dramatisch, didactisch, episch... telkens even meesterlijk, onverschrokken en diep, het duister doorschouwen dorst.
Van Eeden's Dagboek leert ons nog meer : verscheiden van die
werken vatte hij bijna tegelijk op (zie b.v. 9 Februari 1893) . Bijna
systematisch werkte hij dan het eene plan na het andere uit ; en zoo
zat « het Boek van den Dood », met als heldin « Elisabeth » (9 Febr.
1893) , reeds jaren in zijn hoofd, toen hij, den 21 n Januari 1898, het
opzet voelde rijpen. « Het blijft vrijwel bij de oorspronkelijke conceptie. Ik denk, dat ik zal trachten zeer eenvoudig te verhalen, en zoo
concreet mogelijk, alles door feiten, niet door beschouwingen. Niet
te zeer vreezen het kleine en gewone. Alles gericht om het groote
hoofdmotief voelbaar te maken. Met de tegenstellingen er in van
banale gedachte-sferen, waardoor de realiteit van het hoogere scherper uitkomt. Het moet schrikwekkend duidelijk en duizelingwekkend
ruim zijn. » (Dagboek III, 142) .
In September van dat jaar begon hij te schrijven. Den 31 n October
1900 voltooide hij den lijvigen roman. Twee dagen later beoordeelde
hij hem zelf : « Er zijn misschien hier en daar wat matte gedeelten,
maar het schijnt mij niet mislukt... Het komt mij voor een grooter
uitwerking te moeten hebben dan één van mijn vorige boeken. Een
min of meer universeele, internationale uitwerking lijkt mij zelfs niet
onwaarschijnlijk. Omdat het zeker beter is dan vele wijd-verspreide
boeken, en dingen raakt, die overal in gisting zijn. » (Dagboek III,
218 )•

Ziehier de aanhef :
« De geschiedenis van een vrouw. Hoe zij zocht de koele meren
des Doods, waar verlossing is, en hoe zij die vond. »
Die vrouw heet Hedwig Marga de Fontayne, en haar geschiedenis is zeer bewogen. Twee pogingen tot zelfmoord ; een dubbele liefde waarbij een jongeling zich, om haar, doodt, — en daarnaast een huwelijk met een man dien zij niet bemint. Een kind dat
sterft en een verdwazing... Lichamelijk en zedelijk ontredderd wordt
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zij, te Parijs, in het Hópital Saint-Jean ondergebracht : daar leert
zuster Paula haar aan zichzelf af te sterven. Gered reist ze naar
Holland weer.
« Een ergerlijk pathologisch geval »... : zoo veroordeelden heel
wat critici, in 1901, het verbijsterend boek ; en anderen vonden er
een andere afwijzing voor : « de geneesheer Van Eeden heeft zijn
ondervinding opgeteekend ; de kunstenaar had er geen deel aan »...
Bij den tweeden druk, in 1904, verantwoordde zich de schrijver
duidelijk en afdoende : « Dit werk... is geheel door kunstenaarsmotieven ontstaan, en wetenschappelijke motieven zijn er ten eenen
male vreemd aan gebleven. » (bl. 5) . En nog : « Dat de hoofdpersoon een « ziekelijk » wezen zou zijn, van aard en aanleg, ontkent
hij. Wel is zij, door uiterst fijne en edele bewerktuiging, veel meer
aan schadelijke gevoelens blootgesteld, dan de grove, gemiddelde
mensch. Hoe het mogelijk is, deze oogenschijnlijk overmachtige en
overweldigende invloeden onzer kranke maatschappij, ondanks de
ongunstige lots-wisseling, door het allerteederst zielsgestel te weerstaan, en ondanks diepsten val tot eindelijk heil te verwerken, mits
geloofsmoed en Godsvertrouwen worde bewaard, dat is het prachtig thema van welks wonderbare werkelijkheid de schrijver evenzeer
bewust is als van de zwakte zijner wedergave. » (bl. 6) .

Hier werkte dus de kunstenaar Van Eeden : hij wilde de aandacht
van den lezer concentreeren op « een zielsgebeurtenis van wellicht
zeldzamen, doch in 't minst niet onnatuurlijken of onwaarachtigen
aard » (bl. 6) . Maar geheel de feitenkennis en het psychologisch
doorzicht van den specialist in de psychotherapie, geheel de intuïtieve kracht van den veelbelezer wijsgeer, geheel de plastische
rijkdom van den veelbereisden rustelooze waren te zijner beschikking ; en, reageerend wellicht tegen de lyrische breedvoerigheid van
Johannes Viator of van Lioba, vond hij dat hem « onvermijdelijk »
was « een onverbiddelijk-scherpe en nauwkeurige uiteenzetting der
tot... [den éénen] indruk bijdragende bizonderheden, en een even
onverbiddelijk-vaste, door geen bijkomstige aandoeningen geschokte
of bewogen woord-expressie » (bl. 5-6) .
Hij maakte het zich zoo lastig mogelijk ; maar heldhaftig, haast
zonder falen, werkte hij zijn opgave uit.
Onverbiddelijk-scherp is de stijl, in zijn niets ontziende preciesheid van duizenden détails ; en onverbiddelijk-vast in zijn koel-zui
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vere noteering van de dikwijls wonderlijk verrassende psychologische indrukken.
Onverbiddelijk-scherp staat ieder tafereel geteekend : niets dan
zijn diepste beteekenis ; en onverbiddelijk-vast wordt een verbazende
verscheidenheid van feiten en waarnemingen machtig gestuwd naar
de ééne weergave.
Onverbiddelijk-scherp ontleedt de schrijver het mysterie van den
dood, waarin men de verlossing zoekt van het lijden op aarde ; onverbiddelijk-vast naakt, door velerhande verwikkeling, de ééne oplossing : de dood aan zijn begeerten alleen, door alles verwinnend godsvertrouwend, schenkt blijvenden vrede.
En nu kan men, met recht, het einde onbevredigend vinden — Van
Eeden had zijn eigen levensstrijd nog niet half gestreden, toen hij
dezen voltooiden levensstrijd durfde voorstellen — ; met al de krachten toch van zijn genialen geest, van zijn uitgebreide kennis en ondervinding, van zijn ongeëvenaarden kunstenaarsaanleg, met een oprechtheid die heldhaftigheid wordt, zoekt de schrijver, door dit boek,
naar de oplossing van de meest beangstigende levensvraag : het
lijden en den dood.
« Schrikwekkend duidelijk en duizelingwekkend ruim. »... : dit
werk is een onzer eenige van internationaal gehalte ; en L. J. M.
Feber, toen hij het tegenover Madame Bovary stelde, had zeker zin
voor proportie.
De critici van 1900 wisten geen weg met dezen roman : hij stond
buiten en boven alle categoriën en stroomingen. Realistisch en
mystisch, zedeloos en godsdienstig, koel noteerend en intens geconcentreerd, loste hij alles in zich op, en bood aan geen zijde houvast.
Neen, de Tachtiger-theorie van overmatig aesthetisme kon zoo'n
arbeid niet aan ; en de oude vrienden waren te zeer gescheiden dan
dat een van hen, sympathiek zich aanpassend en begrijpend, de
schepping van een ander zou hebben ingeleefd... Eens te meer werd
Van Eeden, die veel verwachtte, teleurgesteld.
De tweede druk, in 1904, bracht daarin geen verandering : nog
was de tijd niet gekomen. Een verhaal dat niets anders dan de
geestelijke peiling is, doorheen een uitermate verscheurde en gefolterde ziel : alleen onze moderne tijd voelt zich ten volle verwant
met zoo'n bovenmenschelijk opzet en met zoo'n thema van val en
opstanding. Het werk « raakt dingen, die overal in gisting zijn. »
Afgezien van de weelderige detailleering, waarin de Tachtiger-scho-
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ling nawerkt, is Van de koele Meren des Doods, naar inhoud en
vorm, een modern boek.
Zal deze uitgave eerherstel brengen ? Misschien nog niet heelemaal, want voorbehoud blijft gewettigd. Om de individualistische
overspanning vooral, waarvan het werk blijk geeft. Geen mensch
kan, geheel alleen en buiten elke traditie, in één roman een der diepste levensproblemen afdoend behandelen ; en Van Eeden stelt zijn
heldin buiten elke godsdienstige en wijsgeerige traditie, overgelaten
aan de steeds hernieuwde waarneming van haar zwakheid, met geen
ander steun dan het diepe besef dat God haar leidt. Leidt God een
mensch dan door inwendige aandoeningen alleen ? En mag men
geheel de samenleving voorstellen, als zou zij de uitzonderlijke be.,
gaaf de of gevoelige menschen eenvoudig ignoreeren en uitsluiten ?
Meer dan twintig jaar heeft Van Eeden een werk willen schrijven : trots verbrijzeld ; en het drama De Bokkenrijder, of het Skelet
waarin hij, in 1916-1917, dat thema uitwerkte, is een draak gebleven.
Waarom ? Er is een vorm van deemoed dien hij, bij zijn bekeering
slechts in 1921, innig heeft begrepen en beoefend : de onderwerping
aan elk wettig maatschappelijk gezag ; het zich één voelen, trots
grooter begaafdheid, met de groote menschenmassa, allen gezamenlijk geleid, zij het nog langs warrelende wegen, door Gods eenige
Voorzienigheid... Het inleven, tot in zijn uiterste consequentie, van
de alles vereffenende Liefde, was de laatste stap naar het Roomsch
Katholiek geloof ; en, 23 jaar voordat die stap werd gezet, kon de
zoeker slechts een individualistisch boek schrijven : een uitzonderlijke vrouw ontving, van haar medemenschen, behalve enkele quietistische spreuken, niets dan ontgoocheling en misverstand. Zij kon
spreken van deemoed en afsterven aan zichzelf ; voor haar schepper
zelf waren die woorden nog geen werkelijkheid ;... en zoo, terwijl
hij met een onmenschelijke spanning streefde naar een bovenmenschelijk resultaat, vermocht hij slechts verwarring te stichten te
midden van de allerernstigste werkelijkheid.
Daarom blijve de roman Van de koele Meren des Doods ontwikkelden voorbehouden ; anderen zou hij ontredderen. Maar nog eens
afgezien van dit zedelijk bezwaar kunnen wij er ons slechts om verheugen dat een der voortreffelijkste Nederlandsche romans weer
in ons bereik is gebracht.
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KUNST KRONIEK

Steden

en Landschappen
door Ad. JANSEN.

Twee reeksen monographieën verschijnen bij de Sikkel : C Ars
Belgica » en « Steden en Landschappen ». Over de eerste reeks hebben wij onze lezers onderhouden bij het verschijnen van het eerste
deel over de Kathedraal van Doornik en van het tweede over de
Barokkerken van Antwerpen. Ditmaal zullen wij het hebben over
t Lier » verschenen als derde deel van de reeks.
Vervolgens zullen wij de aandacht vestigen op de « Demervallei I
verschenen als nummer 8 van de reeks « Steden en Landschappen ».
Is de eerste reeks vooral bedoeld als een platenalbum met inleiding,
de tweede is een tekstuitgave, waarin de platen — alhoewel kwistig
gezaaid — slechts dienen tot verduidelijking van den tekst. De lagere prijs van deze laatste uitgave zal ook wel bijdragen tot het
verspreiden ervan op grootere schaal dan dit het geval is voor Ars
Belgica.
Het derde deel van « Ars Belgica » is gewijd aan Lier en bevat
een inleiding van Dr. J. A. Goris en, evenals de twee vorige deelen,
een studie van Prof. Leurs.
Het was geen gemakkelijke taak in een twaalftal bladzijden alles
aan te stippen wat over Lier te zeggen valt. Zoo krijgen wij de
geschiedenis van de stad van St. Gummaris in vogelvlucht, een
uiteenzetting van het charme, dat de oude stad voornamelijk te danken heeft aan de « urbanistische ordonnancie » ; een opsomming van
de burgerlijke gebouwen, waar wij « de evolutie van de constructieve
idee » kunnen volgen en van de religieuze gebouwen : de collegiale
Ars Belgica. 3. Lier. door Prof. Dr. Fr. Stan LEURS met een inleidng door
Dr. J. A. GORIS. « De Sikkel » Kruishofstraat, 223, Antwerpen. Genaaid : 200 fr. ;
gebonden : 225 fr.
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kerk met haar kanten okzaal, de Kluiskerk en de Jezuïetenkerk. Na
een bezoek aan het Begijnhof en een woordje over het Museum
Wuyts-Van Campen, herdenkt Dr. Goris : Kan. David en Tony
Bergman, die « de schoonheid van Lier hebben uitgedrukt met een
talent, dat den horizon van het kleine stadje verre overschrijdt ».
Natuurlijk mocht de schrijver van Pallieter niet vergeten worden,
evenmin Opsomer, « Liersch schilder, grootmeester van ons artistiek onderwijs. » Kunstsmid L. Van Boeckel en de Heer Zimmer
verdienen eveneens een eereplaats onder de « Liersche glories ».
Een algemeene inleiding dus, die een samenvatting is van al wat
men dient te weten bij een bezoek aan Lier.
Met groeiende belangstelling hebben wij het opstel van Prof.
Leurs gelezen over de kunst te Lier, Alhoewel deze stad « in het
verleden niet was wat men een kunstcentrum kan noemen » bewaart
zij toch menig kunstwerk van belang. De geleerde kunsthistoricus
geeft ons een overzicht van al wat Lier op kunstgebied bezit vanaf
de romaansche St. Pieterskapel tot het stadhuis, opgericht volgens
de plannen van den Antwerpschen rococoarchitect Jan Pieter Bauerscheidt en waarvan de eeretrap « werk van den Lierenaar Willem
van Everbdoeck een echt bravourestuk » is. Hier hebben wij niet
te doen met een vlugge opsomming van gebouwen, beeldhouwwerken, geschilderde ramen, mooilier ; doch met een prachtige synthese
— zooals wij die trouwens verwachten mochten van Dr. Leurs -van de geschiedenis van de kunst te Lier. Liever dan al de monumenten, die besproken worden, op te sommen, willen wij de aandacht
vestigen op de bladzijden gewijd aan de St. Pieterskapel, een der
zeldzame romaansche kerken in de provincie Antwerpen en op de
St. Gommaruskerk, « die gerust als een der meest vooraanstaande
gothische kerken der Nederlanden mag worden beschouwd en in 't
bijzonder als een van de meest representatieve vertegenwoordigers
der Brabantsche gothiek ». Belangwekkend eveneens de gewrochten
van de beeldhouwkunst die tot de barok behooren en vervaardigd
werden door kunstenaars als Aart Quellien, Jan van Mildert, Pieter
Verbrugghe den Oude, Lucas Fayd'herbe, e. a. Bij den uitleg der
platen zal men eveneens menige aanduiding aantreffen, die getuigt
van een grondige kennis van onze nationale kunstgeschiedenis.
Een beknopte litteratuuropgave en een lijst van de platen volgen.
Onder deze laatsten stippen wij in 't bijzonder aan de 83 zichten

537

S'T'EDEN EN LANDSCHAPPEN

van de St. Gommaruskerk, negen van het stadhuis, zes van het
begijnhof, enz.
Tevergeefs echer zochten wij in deze mooie verzameling platen
het interieur van de begijnhofkerk en haar predikstoel : slechts een
zicht van den pronkgevel vond een plaatsje. Van de St. Pieterskapel
en de Jezuïetenkerk, waarvan het mooilier, volgens Dr. Leurs, een
schitterend ensemble vormt, ongelukkig gedeeltelijk vernield onder den oorlog, werd geen enkel zicht gegeven.
Dr. Leurs heeft deze leemte gedeeltelijk aangevuld ; hij deed een
zicht op het interieur van de St. Pieterskapel, naar een teekening
van Kan. Lemaire, en een afbeelding van het voormalige hoogaltaar
der St. Gommaruskerk, in den tekst aanbrengen.
Het ware te wenschen dat werken, die minder gekend, doch
daarom niet minder belangrijk zijn en waarvan de zichten zelden
voorkomen, in een pratenwerk als « Ars Belgica » tot hun recht
kwamen.
Dienen wij hier aan toe te voegen dat de Sikkel, als naar gewoonte, zorgde voor een onberispelijke uitvoering ?
*
**

Het tweede boek dat hier voor ons ligt is dus de « Demervallei »,
uitgegeven door de Sikkel in samenwerking met den Vlaamschen
Toeristenbond.
De zes bijdragen zijn geteekend door gekende namen : niemand
minder dan Ernest Claes schreef : « De Demervallei te Zichem » ;
Prof. L. G. Polspoel zorgde voor « Eenige trekken van het landschapsbeeld » ; Dr. J. L. Pauwels bestudeert de « Taal in het Hageland » en Dr. Rob. van Roosbroeck de « Politieke geschiedenis » ;
de Kunstgeschiedenis werd toevertrouwd aan Prof. Dr. Ir. Stan
Leurs, terwijl de gunstig gekende folklorist Dr. Lucien Crick enkele
bladzijden wijdt aan Folklore.
Slechts enkele woorden over de bijdrage van Prof. Leurs, die,
telkenmale hij naar de pen grijpt, ons werkelijk verbaast door zijn
uitgebreide kennis, voornamelijk in zake Bouwkunst. Niets schijnt
zijn aandachtig onderzoek te ontsnappen ; elk detail roept hem een
menigte andere toepassingen te binnen. De schrijver vertelt ons eenvoudig weg wat hem het meest opvallend schijnt in elk gebouw ;
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zijn gemoedelijke taal en klare uiteenzetting doen ons het monument
beter begrijpen en naar waarde schatten.
Een interessante variante van de Brabantsche gothiek, Scherpenheuvel en Averbode voor de Barokperiode, den Aerschotschen
schilder P. J. Verhaeghen en zijn broeder Jan, ziedaar het belangrijkste dat het Hageland ons biedt.
Als kenmerkende eigenaardigheid van de gothische bouwkunst
in de Demervallei dient vooreerst gewezen op het gebruikt materiaal : de ijzersteen, met zijn typiek donkere kleur, afwisselend met
witte zandsteen, — dit gebruik vinden wij terug in de profaanarchitectuur. Het is opvallend dat de ijzersteen gebruikt werd in ongeveer hetzelfde gebied waar men ook de kapiteellooze zuilen aantreft, in wier schacht de profileering der scheidbogen soms ook de
diensten en gewelfribben gewoon indringen. En te recht vraagt
schrijver zich af of hier tusschen materiaal en bouwvorm niet hetzelfde verband te zoeken is als bekend staat voor het scheldekapiteel en de Doornikschen hardsteen en voor het krulkoolkapiteel en
de Ledische zandsteen.
Een ander specifiek Hagelandsche trek zijn de blindnissen onder
de vensters der koorsluiting. Als voorbeelden stippen wij aan :
0. L. Vrouwekerk te Diest (ongeveer 1250-1288) , « niet alleen een
der meest interessante vroeg-gothische kerken in Brabant, maar
tevens een der meest gave voorbeelden van Cistercienser gothiek
in geheel Vlaanderen ; de 0. L. Vrouwkerk te Aarschot, het meest
typisch produkt van de Demergothiek, waarvan het koor opgetrokken werd in 1337 door bouwmeester Jan Piccart ; alsook de Sint
Sulpitiuskerk te Diest.
Wij wijzen nog op het doxaal van Aarschot, dat verwant is met
dat van Tessenderloo en waarschijnlijk uit het zelfde atelier afkomstig ; de koorgestoelten van Sint Sulpitius te Diest en te Aarschot.
Als beelden : een statige XIII eeuwsche Madona in Sint Sulpitius,
een elegante Lieve Vrouw in de Begijnhofkerk (XVI eeuw), een
mooi triomfkruis uit 1494 van Jan Borreman in de Sint Sulpitiuskerk.
De Hoog-Renaissance vinden wij te Zuurbemde in het schitterend
wandtabernakel van Cornelis De Vriendt (1555) , dat herinnert aan
het torentabernakel van het naburige Zoutleeuw van denzelfden
meester.
De kerken van Scherpenheuvel en Averbode zijn vooraanstaande
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produkten van de Zuid-Nederlandsche Barok. Voegen wij daarbij
de Augustijnenkerk (thans Kruisheerenkerk) te Diest.
Het stadhuis van Diest. in 1728 opgetrokken, heeft een sobere
maar tamelijk monumentale gevel, terwijl de kloostergebouwen van
Averbode « een der enkele werkelijk monumentale brokken is welke
de barokstijl in Vlaanderen tot stand bracht ».
Ongemeen rijk is het Hageland aan barokke kerkmeubeleering,
wij noemen slechts het voornaamste : de koorbanken van de Abdijkerk te Averbode, begonnen waarschijnlijk onder de leiding van
Artus Quellien den Oude en voltooid door Artus den Jonge ; de ingewikkelde rugstukken zouden mogelijk het werk zijn van Verbruggen de jongere en van Willemsens.
Deze bijdrage eindigt met een overzicht van de belangrijkste
schilderijen bewaard in de gebouwen van het besproken gebied en
een bondige uiteenzetting over « den laatsten onzer barokschilders »
Pieter Jozef Verhaeghen (1728-1811) .
Dat de « Demervallei » veel bijval zal oogsten, betwijfelen wij
niet en met groeiende belangstelling wachten wij op nummer 9 van
Steden en Landschappen. »
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DAEDAGOGISCHE KRONIEK

Klassiek of Modern
door F. DE RAEDEMAEKER, S. J.

Elk jaar roept de Federatie van het Vrij Middelbaar Onderwijs
hare afgevaardigden te Brussel bijeen, om de haar betreffende toestanden te bespreken. Op de studiedagen van dit jaar, op 26 en 27
Juli 11. gehouden, kwam de kwestie ter sprake van de verhouding tusschen de humaniora en hoogeschoolstudiën.
Dit onderwerp was des te actueeler daar in het vorig ministerie,
Minister Hiernaux een voorstel had ingediend dat het huidige stelsel der middelbare studiën in België grondig zou wijzigen.
Het ministerieel voorstel voorzag twee soorten humaniora-diploma's : het grieksch-latijnsche, noodzakelijk alléén voor de toekomstige
studenten in de rechten, en voldoende voor al de andere faculteiten
uitgenomen de natuur-wiskundige, en het mathematico-latijnsche (humaniora zonder grieksch) dat toegang zou verleenen aan alle faculteiten uitgenomen de rechten. De tot hiertoe bestaande moderne
humaniora zouden afgeschaft worden.
Het ontwerp voorzag ten tweede een overgangsexamen dat op het
einde der Rhetorica zou afgenomen worden door het hoofd en de leeraren van het College of Atheneum en twee professoren van eene
belgische hoogeschool.
De Federatie van het vrij middelbaar onderwijs heeft beslist stelling ingenomen tegen het ontwerp van ex-minister Hiernaux, en
wel voornamelijk tegen het eerste gedeelte ervan.
De voornaamste reden van die oppositie is dat er in het voorgestelde systeem een gevaar schuilt voor de doelmatigheid en voor het
bestaan zelf van de grieksch-latijnsche humaniora.
Sommigen willen deze neerhalen uit utilitaristische beschouwingen,
anderen komen met zoogenaamde democratische argumenten aandragen ; maar alle tegenstanders van de klassieke humaniora zijn het eens
om deze stilaan te ondermijnen ten einde een modern opvoedingssysteem op te bouwen.
Het ontwerp Hiernaux werkt onrechtstreeks maar zeer doelmatig
mee aan dit verderfelijk slopingsproces.
Het vermindert vooreerst het belang, of zoo men wil het volume van
het grieksch in de humaniora. Waar vroeger onze toekomstige genee-
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heeren zich te meten hadden met de taal van Hippocrates, zou dit
voortaan het geval niet meer zijn. Maar, wat bedenkelijker is, hoe
zal een jongen die klaar is met de zesde humaniora weten of hij de
grieksch-latijnsche of de mathematico-latijnsche zal ondernemen ? Hij
kan dan toch nog niet weten of hij later advocaat of geneesheer zal
worden ! Kiest hij de grieksch-latijnsche met de gedachte later met
zijn diploma, volgens de wet, toch ook de medische studiën te kunnen
beginnen, dan zal hij nog bedrogen uitvallen : want hij zal practisch
uitgesloten worden. De professoren aan de hoogeschool zullen immers
heelemaal toegeven aan hunne nu reeds uitgesproken tendens om wis'S
kundige kenissen te veronderstellen die een leerling van de latijnschgrieksche niet bezitten kan. Een toekomstig geneesheer zal dus noodzakelijkerwijze de mathematico-latijnsche moeten volgen. Maar dan
weer de vraag : hoe zal een jongen van de zesde weten welken weg
hij later zal inslaan ?
Hierop geeft men als antwoord dat de studie van de grieksche taal
eerst in de vierde of zoo noodig in de derde kan begonnen worden.
Het grieksch alphabet zal dus onderwezen worden in het begin van
de derde, met het gevolg dat men wellicht in de Rhetorica enkele
bladzijden zal kunnen lezen uit... Xenophoon .Dan zal er eerst geklaagd worden dat het grieksch niets uithaalt, en zal er natuurlijk
worden overgegaan tot de totale uitschakeling van de taal van Demosthenes, van Plato en Sophokles !
Kortom, door het ontwerp Hiernaux loopt het grieksch groot gevaar heelemaal van onze programma's te verdwijnen.
Maar het latijn zal er bij winnen ! De studie van deze taal immers
zal verplichtend worden voor alle humaniora-studenten dan wanneer
nu de moderne humaniora bestaan, zonder grieksch noch latijn, en
die toch toegang verleenen tot zekere hoogere faculteiten.
En toch valt het te betwijfelen of het latijn eenigen baat zal vinden
bij die uitbreiding. Immers vele kinderen zijn, zooals de vakmenschen
dat uitdrukken « niet gemaakt om latijn te studeeren ». Zij zijn daarom niet minder verstandig. Zij kunnen het « anders » zijn. En voor
hen bestaat , de noodzakelijkheid van moderne humaniora waar hun
kennissen worden bijgebracht die overeenkomen met hun aanleg. Wil
men nu aan alle jongelingen die humaniora-studiën voltrekken het
latijn opleggen, dan zal het onderwijs in deze taal, reeds los gemaakt
van het grieksch, er enorm onder lijden, idaar ze aan vele refractaire
geesten zal worden opgedrongen. De veralgemeening van het latijn
zal een vervlakking beteekenen, of zooals Mgr. Van Eynde het
treffend zegde, eene devalvatie van het latijn.
Met andere woorden, de Federatie is de meening toegedaan dat
alleen het latijn gekoppeld aan het grieksch eene diepe vorming geeft
aan het verstand, vorming die noodzakelijk is voor allen die niet tot
specifiek wetenschappelijke studiën worden geroepen.
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De eerste verslaggever, Dr. Raeymaekers, leeraar van de Rhetorica aan het St. Pieterscollege te Leuven, zette in 't breed de argumenten uiteen die pleiten voor de uitzonderlijke cultuurwaarde van de
grieksch-latijnsche humaniora, waarna E. H. Stock, van Moeskroen,
bepaaldelijk de noodzakelijkheid van het behoud van het Grieksch betoogde. Bij de klassieke argumenten van den rijkdom en de fijnheid
van de grieksche taal, van de alzijdigheid van de grieksche cultuur,
van het feit dat Griekenland de eerste en voornaamste bron is van ons
europeesch geestesleven, kunnen wij als Vlamingen er nog bijvoegen dat het grieksch in zijn structuur en zijn geest zich beter dan het
latijn aanpast bij onze Vlaamsche taal. Indien wij in het middelbaar
onderwijs een der beide oude talen moesten opgeven, dan zou het, ook
om deze rede, niet het grieksch zijn maar wel het latijn.
De congressisten meenden nochtans niet dat de oudere humaniora
alle voldoening schenken in het kader van het moderne cultuurleven.
Zij hebben dan ook de middelen onderzocht voor eene beter aanpassing. Het betoog van Professor Sobry over den rol van de studie der
moderne talen waardoor de leerling in aanraking komt met de moderne wereld, meer aangewezen op intuitief aanvoelen dan op logische
grieksche redeneering, vond algemeene instemming. Wat de geschiedenis betreft in de oudere humaniora, vroeg men meer ontlasting van
onnoodige details en data, maar eene duidelijke synthese en aaneenschakeling van de voornaamste feiten.
Met eenig ongeduld verwachtte men de bespreking over de mathesis en de humaniora. E. H.Dumez, van Roeselare, en Ing. R. Van Cauteren, Professor aan de hoogeschool te Leuven, leidden de brandende
kwestie in, en zetten de kritieken uiteen die de huidige methoden worden toegeworpen. Prof. Van Cauteren erkende nochtans dat de professoren aan de wetenschappelijke faculteiten te veeleischend zijn en
kennissen veronderstellen die de humaniora niet geven kunnen. Hij
meende dat het programma zooals het nu is vastgelegd voor de humaniora volstaat. maar dat de onderwijsmethode niet beantwoordt aan
de rechtmatige eischen der hoogeschool. Hij ook wenschte eene
vastere en duidelijkere kennis van de hoofdzaken, waarop de universiteit verder zou kunnen opbouwen.
Het besluit van deze interessante besprekingen over de aanpassing
van de humaniora bij de hoogere studiën was dat de hoogeschool, en
vooral de wetenschappelijke faculteiten, duidelijk zouden moeten zeggen wat ze veronderstellen aan wetenschappelijke kennissen bij een
student die zijne hoogere studiën begint, en dat het aan individueele
professoren niet meer worde toegelaten hoogere eischen te stellen dan
die van de hoogeschool. Dan zal het middelbaar onderwijs zich weten
aan te passen bij die bepaalde eischen en alle voldoening schenken.
Wat het voorstel van ex-minister Hiernaux betreft, het slaapt in de
kartons der kamersecties... om wellicht binnen enkele jaren onder een
of anderen vorm te verrijzen : uno avulso non deficit alter......
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GODSDIENST.
Dr K. L. BELLON, Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis. —
Handboek van de K. V. H. U., Standaard, 1935, 166 blz. 16 fr.
In dit handboek geeft Dr Bellon ons geene geschiedenis van de
verschillende godsdiensten, of van een bepaalden godsdienst, zooals
de titel zou doen veronderstellen. De algemeene geschiedenis der
godsdiensten wordt veeleer verondersteld. Ook de bijzonderste conclusies van de Cultuurhistorische methode in de vergelijkende godsdienstwetenschap zal de lezer moeten kennen om dit boek met vrucht
te lezen. Het is eigenlijk eene godsdienstphaenomenologie, 't is te
zeggen een groepeeren van de verschillende godsdienstige uitingen
van den mensch om er den diepen zin van te onderkennen. Schrijver
handelt eerst over de «pseudo-religieuze en bijgeloovige randverschijnselen » en over de « niet-religieuse wereldbeschouwingen en verlossingsleeren. » Zoo wordt de baan vrijgemaakt voor het positiet
onderzoek. Dit wordt zeer duidelijk in vier aaneensluitende hoofdstukken ingesteld. Aan het object van den godsdienst of de godsgedachte bij het menschdom, beantwoordt het subject van den godsdienst, of de mensch in zijn godsdienstigen aanleg. Dan komen de
verschillende verschijnselen ter sprake die ontstaan door het contact
tusschen God en mensch. Eerst de gaven van God die zich genadig
buigt over het menschdom, dan de religieuze daden van den mensch
die streeft naar den oppersten Meester.
In de enorme massa feiten heeft de schrijver van dit beknopte
handboek slechts schaarsche grepen kunnen doen, maar het essen
tieele is hem niet ontsnapt. Alleen de eschatologie die in vele godsdiensten een betrekkelijk groote rol speelt, schijnt niet tot haar recht
F. De Raedemaeker S. J.
te komen.
Dr Sigismund WAITZ, Vorst-Aartsbisschop van Salsburg, Paulus
in stormen und Verfolgungen. --- Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 376
bl., gekart. Rm. 4 ; lederen band Rm. 5.20.
Het vierde deel van dit uitgebreide werk over den Apostel der
Volkeren brengt ons de verklaring van den tweeden Corintherbrief.
Het boek is ingedeeld in drie deelen : eerst wordt het 18 e hoofdstuk
van de Handelingen der Apostelen behandeld (Paulus te Corinthië) ,
daarna de brief en eindelijk de redevoering van Paulus te Milete
aan de ouderen van Ephese ( Handelingen, hfdst. 20) .
Rond de vlammende woorden van den Apostel weeft de geleerde en vrome schrijver beschouwingen die heel het geestelijk
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leven van den mensch en vooral van den modernen mensch overspannen. Midden de vervolgingen toont de H. Paulus eene buitengewone zielesterkte en eene heldhaftige volharding in zijn reuzentaak : de bekeering van den heidenwereld. Het is dan ook een les
van vertrouwen, gebaseerd op de onsterfelijke beloften van Christus,
die ons in dit degelijk boek geboden wordt. Het is natuurlijk slechts
een echo, maar de echo van zulk een stem is nog steeds het beluisteren
waard.
GODSDIENST, MORAAL.
Mgr. K. CRLIYSBERGHS : Maria-woorden in het Evangelie, 1935.
-- N. V. het Kompas, Mechelen, 116 bl.
Toespraken, of veeleer overwegingen over enkele « woorden »
van 0. L. Vrouw, die in het Evangelie staan opgeteekend. Geen
dor-exegetisch uitrafelen van teksten, evenmin de ordinaire, «gemakkelijke» gemeenplaatsen. Maar op zeer degelijke theologische basis
een klare uiteenzetting der grondprinciepes van de katholieke Marian
leer, van het katholieke ascetisme. Toch ook weer geen puur-didaktische abstrakties. Mgr. Cruysberghs verliest nooit het rechtstreek
sche kontakt met de levende werkelijkheid. Dat is wellicht de voornaamste karakteristiek van dit boek. Toch lijkt me bl. 56 over de
« geringheid » van Maria, wel een beetje « te » nuchter-zakelijk, te
mnimal_iseerend. Wellicht enkel kwestie van indruk...
Het boek, eerst en vooral voor priesters bedoeld, moet ook aan
leken ter lezing en overweging worden aanbevolen.
L. Laten, S. J.
Karl ADAM, Geloof en Liefde uit het Duitsch door Piet KASTEEL.
— « Fedelitas », Amsterdam, 1934, 155 blz.
Verzameling van drie beschouwingen, nl, over :
« Geloof en Liefde » : « het Christendom is in wezen liefde... waarom dan de harde strenge plicht van het geloof... ; het reusachtig
apparaat van Kerk, paus, bisschoppen en priesters... ; het uitgebreide, ingewikkelde kerkelijk bestuur ? » Deze tegenspraak is enkel
schijnbaar in de Kerk zelf ; helaas heden te dikwijls werkelijk bij
zoovele christenen die de ware naastenliefde missen.
« Christus en de geest van het Westen » : in welken zin mag van
zulken geest in Christendom en Kerk gesproken worden ?
« Huwelijk » : Al het heerlijke van het Christelijk huwelijk op
meesterlijke wijze en bezielend voorgehouden.
Ons inziens op verre na het beste. Ook de eerste twee studies zijn
rijk aan christelijke leering, nieuw, zeer persoonlijk ; ze komen ons
evenwel als eenigszins gezocht voor.
De taal kon vlotter zijn : de zware duitsche zin werd meer dan
wenschelijk geëerbiedigd.
Dr. K. du Bois, S. J.
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M. DEWICKERE, S. J. « Hij heeft mij liefgehad », — Bode van het
Heilig Hart, Alken, 1935, 112 blz. ; 5 fr.
Dit boekje is samengesteld uit losse hoofdstukken, zelf nog in
paragrafen onderverdeeld. Toch vormen deze een gesloten geheel :
aan Jezus' liefde, die dikwijls door ondankbaarheid wordt beantwoord, moeten wij wederliefde betoonen ; Zijn Hart weze ons toonbeeld ; door toewijding, eerherstel, apostolaat maken wij, op Zijn
offer, ons weder-offer, allervolkomendst.
Bij wijze van overweging kunnen wij dus losse paragrafen, naar
keuze, lezen en bedenken ; in het geheel vinden wij tevens een volledig overzicht van de godsvrucht tot het Heilig Hart.
De groote verdienste van dit werkje ligt in zijn spontaneïteit. Een
innig vroom mensch heeft, jaar na jaar, bij het lezen van kranten,
tijdschriften, boeken, een schat van wetenswaardigheden verzameld ; als vanzelf sloten ze samen tot : het H. Hart in de moderne
wereld. Een som van voorbeelden, teksten, feiten ; telkens sprekend
op zichzelf en suggestief bij een bewering geplaatst... ; een mozaiek
even zorgvuldig geordend als veelkleurig en verscheiden... : wij
kennen geen boekje in het Nederlandsch dat, in de Junimaand en
ook wel op andere tijdstippen, aan vrome zielen, ijveraars en bestuurders van congregatiën, Eucharistischen Kruistocht, Bonden van
het H. Hart en groepeeringen voor Katholieke Actie, evenveel dienst
kan bewijzen en even weldoend zijn.
En wat den schrijver betreft, wij wenschen en wij hopen dat hij het
bij dezen eersteling niet laten zal.
Em. Janssen, S. J.
Prof. Dr. BENDER 0. P. De Echtscheiding. Coll. Waarheid en Leven,onder redactie van Prof. Verhaar. Hilversum, P. Brand, 1935;
72 blz. ; 18 X 10 ; prijs fl. 0,65.
De geleerde Moraalprofessor, die ons reeds « Huwelijk en Huwelijksbeletselen in de Katholieke Kerk » (Roermond, 1932) enz., geschonken heeft, schrijft in deze « psychosophische verhandelingen »
een zeer goede brochuur tegen de echtscheiding, tot verduidelijking
der begrippen bij Katholieken, en ook bij andersdenkenden : de leer
der Kerk ; waarom geen echtscheiding ? echtscheiding en Evangelie,
enz. enz. Zeer bevattelijk voor den gewonen lezer is zijn uiteenzetting, misschien zelfs wat langdradig, want hier en daar zouden systematischer en zaakrijker volzinnen geen schade hebben toegebracht.
Laten we ons verheugen, dat omtrent zulk onderwerp, van het hoogste belang voor ons volk, de nederlandsche bibliographie een flinke
verhandeling rijker is geworden. Maar Vlaamsche belangstellenden
zullen toch wellicht naar goedkooper boekjes uitzien, zooals er verschenen zijn te Antwerpen in Geloofsverdediging.
J. Salsmans, S. I.

546
-

BOEKENNIEUWS

LITERATUUR.
Joris EECKHOUT, Litteraire Profielen, VI. -- L. Van Melle, N. V.,
Gent, 1935, 139 blz.
Dit boek, het twaalfde critisch werk van den schrijver, is geheel
aan Fransch-schrijvende letterkundigen gewijd. Vijf profielen bijna
telkens duidelijk geteekend ; en bijna telkens vinden we aanstonds
het woord dat het aanduidt : Mauriac de katholieke romanschrijver,
Brunetière de theoreticus der literaire evolutie, Bourget de moralist
die romans schrijft, Proust de zelfingenomen satiricus, Rodenbach
de... hier moeten we zoeken, en geen enkele bijstelling voldoet ons
heelemaal — de individualist die zichzelf uitput.
Een rijk boek, klaar van lijn en strekking, waarin zeer veel belezenheid is verwerkt. Sinds jaren is Weleerw. Heer Eeckhout volkomen thuis in de Fransche literatuur der laatste halve eeuw —
bijna al zijn vorige werken getuigen het, en niet het minst bracht
zijn studie op Karel Van de Woestijne dat mee — : als een bevoegde
inleiding tot vijf schrijvers waarvan vier tenminste hun actueele
waarde geenszins hebben verloren, kunnen we dit werk niet genoeg
aanbevelen... Maar liever onderzoeken we even den cultuurhistorischen en theoretischen achtergrond waarop deze profielen uitkomen.
Een cultuurhistorische achtergrond is er haast niet. Brunetière en
Bourget, die toch tot dezelfde periode behooren en die, in hun jeugd,
dezelfde invloeden ondergingen, staan, zonder verband, naast elkander. Mauriac die, in zijn geschriften en getuigenis, herhaaldelijk naar
Proust verwijst, wordt met hem nergens in contact gesteld... Losse
profielen, bij wier bewerking Brunetière's théorie van «l'évolution des
genres » en onderlinge beïnvloeding heelemaal buiten den horizon
lag... ; de schrijver legde een anderen maatstaf aan.
Een ethischen maatstaf op de eerste plaats, Voor Mauriac ging dat
vanzelf : de zedelijke en godsdienstige vragen zwermen rond hem ;
voor Brunetière, den bekeerling, hoefde men slechts op diens eigen
levenservaring nadruk te leggen : «s'être en foute occasion laissé faire
par la vérité » (bl. 43) ; Bourget, de moralist, kon wel niet anders
worden behandeld ! ... De studie op Rodenbach eindigt tenminste
met een terechtwijzing van zijn individualisme ; en het meest persoonlijk treedt de schrijver tegen Proust, den ongezonden satiricus,
op, in volgenden passus :
«Waarom, per slot van rekening, blijft Cervantes's «don Quixote»
« --- het meesterstuk van het satirisch genre en van den roman op
« den koop toe ! — door de eeuwen heen, zoo sympathiek aandoen ?
« heel wat sympathieker zelfs dan Rabelais' « Gargantua », en, dich« ter bij ons, Heinrich Mann's romanreeks « Das Kaiserreich » ?
« Eenvoudig, omdat er in den armen, dolenden ridder nog zooveel
« edele gevoelens tot uiting komen. Om dien onuitroeibaren grond
« van menschelijkheid en goedheid, staat men vergelijkend, zelfs
a tegenover don Quixote's felst-aangedikte manie. Men denkt er
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« bij aan de keeren, dat men zelf aan 't schermen ging tegen wind« molens ! » (bl. 120-121) .
Met de strekking van den schrijver zijn wij het volkomen eens :
zedelijke hoedanigheden zijn voor een groot kunstenaar onontbeerlijk, goedheid bij voorbeeld voor een verteller en heldhaftigheid voor
een dichter... De serene toon van geheel dit werk duidt vooruitgang
aan op sommige studiën uit vorige bundels ; alleen meenen wij dat
iets meer « Beschránkung », zoo voor de citaten als voor den stijl,
den schrijver tot grondiger uitgediepte gedachten zou hebben gebracht, helderder voorgesteld.
Em. Janssen, S. J.
J. G. SCHOUP. Geldhonger. — Uitgeverij « De Steenuil », Amsterdam, 232 blz.
Een sterk literair talent kunnen wij den schrijver van dezen « oorspronkelijke(n) roman » niet noemen. Diens groote verdeeling —
I. Neergang. II, Loutering. III. Opgang. (b1.5) — duidt reeds een
aloud thema aan ; en het verhaal van den accountant Roel Dycke
die, valschelijk beschuldigd en onrechtvaardig veroordeeld, na zijn
gevangenisstraf de beschermer wordt der verdrukten, voert dat thema nergens op tot nieuwe ontdekkingen, nergens zelfs tot jeugdige
frischheid. Het milieu van geldmarkt, bankmanceuvres, industrie en
handel waaromtrent de schrijver zich zorgvuldig schijnt te hebben
ingelicht ; het leven der gevangenen waaraan hij een bijzondere aandacht heeft gewijd ; zijn religieus socialisme dat, naarmate men vordert, sterker naar voren treedt...: dat alles maakt het boek actueel
en spannend ; het verraadt ook met hoeveel ernst en overtuiging het
werd opgevat, ondernomen en wilskrachtig doorgezet... ; nergens
echter breekt de veelkleurige vlinder den cocon open : nergens, noch
voor den stijl, noch voor den inhoud, wint het de kunstenaar, tot
creatie gestuwd, op den verontwaardigden verkondiger van maatschappelijke vernieuwing.
Maar men mag ook een roman van uit een ander standpunt beschouwen.
De titel Geldhonger verraadt reeds den strijdbaren geest : het
geldt hier een kruistocht tegen de hebzucht en geldmacht ; en de
mensch moet godsdienstig worden herboren tot oprechte eerlijkheid,
tot broederlijkheid en weldoen (cfr. bl. 140-147) .
Maar een godsdienstige herleving ontstaat niet door een kruistocht : zij bestaat vooraf, en deze kan haar alleen aanwakkeren en
ontwikkelen. Hier raken we, dunkt ons, de zwakke plek van heel
dit betoog.
Wij zoeken naar het waarachtig levend ,godsdienstig gevoel.
Helaas ! Buiten een paar programma-zinnen over onderlinge waardeering en over gebeden (bl. 49-50, 143), buiten een Kerstfeest, het
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symbool van een vrede-feest (bl. 30, 223-225), vinden we caricatu,ren van gewetenlooze geldmagnaten, fabrikanten en kooplieden ;
en zelfs de deerniswekkende voorgeschiedenis van enkele gevangenen (bl. 164-173) stemt alleen tot bitterheid. Een aanklacht vinden
we, het meest in het laatste deel Opgang, dat toch een werkelijken
opgang had moeten voorstellen.
Waarin bestaat schrijvers godsdienst ? Tegen geopenbaarde godsdiensten heeft hij geen bezwaren ; maar « de kerken » zijn « in de
macht van het geld » ; en « ware godsdienst... en socialisme vullen
elkaar waarlijk aan » (bl. 145) . Het is een aanvoelen van liefde en
broederlijkheid, een aanvoelen van God in de natuur (cf. bl. 140) :
midden in de natuur wordt een huwelijk ook best gesloten (bl. 184);
en de held van het boek eindigt met, gescheiden van zijn vrouw, een
andere vrouw te nemen (bl. 227-232) . Zoo vallen « de fatsoenhekjes
en burgerlijke moraalschotjes » weg; zoo« leven en lieven » de menschen « als goden » (bl. 184),
Wat komt er dan van dien kruistocht terecht ? Het is de oude
klassenstrijd die heilige oorlog wordt genoemd onder Christus' vaan
(cf. bl. 141, 145 en elders) ; het zijn de strijd-mieren van Van Eeden
die zich vrede-mieren noemen.
Neen, deze laatste uitspraak luidt te streng. Wij erkennen graag,
bij de grootste vertegenwoordigers van het religieus socialisme, den
oprechten, edelen strijd van de goddelijke Liefde tegen het doodend
materialisme ; wij erkennen ook, bij dezen schrijver, de goede bedoeling en het eerlijk gemoed. Maar ongemerkt blijft dikwijls de
overgang van stralende begeestering tot verblind fanatisme en de
dosis fanatisme is, in dit boek, te groot. Eens te meer heeft een verbitterd gemoed de vlucht van een kunstenaar verlamd, de stem van
een apostel schor gemaakt.

Em. Janssen, S. J.
Paul DE VREE, Over den Roman. -- Drukkerij N. V. Vonksteen,
Langemarck, (1933) , 56 blz..
Dit boekje bevat de lessen, in 1933 door den schrijver gegeven aan
de Volksuniversiteit « Herman Van den Reeck » ; in hetzelfde jaar,
onder vorm van artikelen, gepubliceerd in Jong D i e t s c h 1 a n d.
« Over den Roman » heet het ; een betere titel ware : « Over den
Vlaamschen Roman sinds 1830 », want vanaf bl. 11 wordt over
niets ander meer gesproken. Na een algemeene inleiding tracht de
schrijver den Vlaamschen roman te situeeren : hoe heeft deze zich
ontwikkeld ? hoe heeft hij de algemeen menschelijke problemen behandeld als zijn : leven en dood, liefde en ascese, intellect en religiositeit, eenling en massa, natuur en grootstad, binnenhuis en avontuur ?
Een a kursus » (bl. 3) : niet een vluchtig geschreven essay, maar
een gebouwde verhandeling ; met als sluitstuk de voornaamste ro-
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man-motieven, gegroepeerd onder den algemeenen titel : « De Vlaamsche Roman tegenover de Algemeene Menschelijkheid » (bl. 18-56).
Nu staan die motieven naast elkander behandeld, zonder onderlinge
onderschikking of samenhang, zonder gezamenlijk besluit ; en zoo
komt de « algemeene menschelijkheid » niet tot haar recht, omdat een
machine niet bestaat uit haar losse stukken.
De groote fout van de verhandeling raken we hiermee : ze is niet
af. Ze wijst op een ernstig pogen, volhardend doorgezet, dat meer
dan onze waardeering verdient : ook onze sympathie. Het komt ons
echter voor dat Paul De Vree verder wilde springen dan zijn stok
lang was.
Noch theoretisch, noch historisch heeft hij de stof onder de knie,
Theoretisch niet ; want de algemeene inleiding (bl. 5-10) is een haast
ordelooze overstelping van standpunten en typen, en evenzoo wat
we zoo pas het sluitstuk noemden : de voornaamste roman-motieven.
-- Evenmin historisch ; want de « algemeene ontwikkelingsgang van
den Vlaamschen roman » (bl. 12) staat zelfs niet schematisch geteekend ; terwijl de « invloeden der buitenlandsche literatuur » vrij
willekeurig tot Fransche, Noordelijke en Oostelijke (weinig meer dan
de namen) worden teruggebracht. Gaat men dan, meer bepaald, schrijvers informatie-materiaal na...: nogal aanzienlijk, jawel ; maar zonder veel zin voor de historische lijn en zonder veel onderscheid om
de letterkundige waarde.
Wij kunnen hier niet, in bijzonderheden, op ingaan ; ziehier onze
groote bezwaren. Vooreerst onderscheidt de schrijver te weinig den
roman van een ander literair product, en de literatuur te weinig van
een andere kunst. Bijna alles wat hij, in zijn inleiding, over den roman
zegt, past op een dichtbundel, een schilderij of een muziekstuk. —
Ten tweede ziet hij den Vlaamschen roman te weinig op den achtergrond van Vlaanderen's geschiedenis. Vooral de als vanzelf sprekend aanvaarde « supposita » ontstemmen ons : als zou er in Vlaanderen, vóór 1830, geen zweem van cultuur hebben bestaan (cfr, bl.
11-12) ; en als zou de moderne tijd, na honderd jaar zwoegen, de
gelukkige geboorte beleven van den waren, grooten roman (bl. 16,
52-53, en passim elders) . — Ten derden missen schrijvers « algemeen
menschelijke motieven » het uitzicht op een gesloten, wijsgeerig levenssysteem. Maar dat zegden we hooger reeds.
Niettegenstaande zijn pover resultaat blijven we dit pogen waardeeren : wellicht komt Paul De Vree, met zijn werkkracht en durf,
tot grondiger en beter. Maar dit mogen we hem wel zeggen : even
weinig als chocolade een kind duurzaam kan voeden, even weinig de
meeste moderne Vlaamsche romanliteratuur een ernstig mensch. En.
nog : zonder een zorgvuldig verantwoord historisch- en wijsgeerig
inzicht bouwt men geen synthesen op. En ten slotte : geen boekenwijsheid kan den intuïtieven werkelijkheidszin vervangen, die stijl
Em. Janssen, S. J.
en gedachten stralen doet.
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Theun de VRIES, Koningssage. Bandontwerp en Houtsneden van
Tjerp Bottema. -- N. V. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934,
155 bl., 26,60 fr.
Radbod, koning van het nog heidensche Friesland, bemint Theusinde die, schuchter en zijn ongebreidelde natuur niet begrijpend,
hem ontvlucht. Doodelijk liefdeverlangen, dat overslaat tot de wilde
bedrijvigheid van een oorlog tegen de gekerstende Franken. Door
toedoen van Bernlef, een zanger komt Theusinde tot hem : beiden
zijn gelukkig.
Een goed gebouwd verhaal, met, in het eerste hoofdstuk, de geschiedenis van Radbod en Amara, als passend voorspel. Stoer en
sober geschreven ook, zooals het past bij zulke sagen. Maar het is
papieren kunst : alles staat heelemaal buiten de werkelijkheid. Een vluchtige vergelijking met het werk van Sigrid
Unset, ook met haar jeugdwerk, zal iedereen daarvan overtuigen ; en
zelfs de oude en voor een deel verouderde romantiek van Hofdijk
trilt van rijker menschelijkheid... Een zwak verhaal, waarmede noch
de letterkunde, noch de Friesche fierheid gebaat zijn.
Em. Janssen, S. J.
Voor gevormde lezers.

WIJSGEERIGE VRAAGSTUKKEN.
Alexandra DAVID-NEEL, Meister und Schiller — F. A. Brockhaus, Leipzig, 1934, 191 blz. 8,50 Mk.
De schrijfster bestudeerde eerst de Oostersche wijsbegeerte en
godsdiensten ; zij doceerde op het Institut des Hautes Etudes te
Brussel en ondernam ten slotte een 14-jarigen pelgrimstocht in Centraal-Azië. Hier werd ze Buddhistin, hetgeen haar in de gelegenheid
stelde ons in dit werk « liber die Lehren mitteilen, die den Eigeweihten, teils watrend der Feierlichkeiten, teils spaterhin gegeben
werden »
Wij willen niet nagaan in hoever ze zich feitelijk « bekeerde » ;
stellen wij hier enkel vast dat zij met Westersche opmerkzaamheid
naging en met nauwkeurigheid meedeelt wat zij op haar reis ontmoette — daargelaten dat de schaduwzijde misschien niet voldoende
opgemerkt werd ; maar hoe daarover oordeelen ?
Die zoekers uit Tibet mogen grof dwalen, hun streven naar omhoog dwingt onze bewondering af.
Dr. K. du Bois, S. j.
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GESCHIEDENIS.

Wilhelm SCHWER, Stand und Stándeordnung im Weltbild des
Mittelalters. Die geistes- und geselschaftlichen Grundlagen der
berufstándischen Idee (Gorres-Gesellschaft... Verof fentlichungen
, der Sektion f ur Sozial- und Wirtschaf tswissenschaf t, Heft 7) —
Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1934, 85 blz. RM. 4,40.
Het is een begrijpelijke strekking, en een der prikkels van de historische wetenschap, den oorsprong van hedendaagsche vraagstukken en theoriën in het verleden te zoeken. In onze eeuw van standenorganisatie moest men wel uitzien naar vroegere voorbeelden
van standenregeling en standenstaat. Aldus kwam het werkje van
Z. E. H. Schwer, hoogleeraar te Bonn, tot stand.
Na een paar sociologische begrippen verduidelijkt te hebben,
zooals b.v. klas en stand, en het verschil tusschen beide aangeduid
te hebben, zet Schwer zijn thesis voorop : de middeleeuwsche stand
was een machtstand, de stand der toekomst moet een beroepstand
zijn. — In dit historisch werkje wordt alleen het eerste deel van deze
stelling besproken.
Schwer betoogt hoe de beteekenis der standen op hun bezit, namelijk hun grondbezit steunde : de beroepsgroepen welke geen grondbezit hadden waren, althans volgens Z. E. H. Schwer, uit het staatsbeleid uitgesloten : een tamelijk gewaagde bewering, welke door de
historische werkelijkheid schijnt tegengesproken te zijn. — Wat er
ook van zij, Schwer geeft toe dat op zeker oogenblik een kentering
in de richting van de beroepstandelijke gedachte kwam : tegen het
einde der Middeleeuwen was het denkbeeld van de gelijkheid van
alle beroepstanden aan het doorbreken. Toen kwam echter de Renaissance de individualistische gedachte wakkerschudden, en de beroepstandelijke idee zou sluimeren tot de XIX e en zelfs XXe eeuw.
Al zal men dikwijls niet accoord gaan het de historische opvattingen van Schwer, toch is dit boekje een zeer nuttige lezing voor wie
wil inlichtingen inwinnen over de wortels van de corporatieve gedachten. Het is overigens zeer gemakkelijk geschreven, en dus ook
voor « outsiders » van de geschiedenis te lezen.
J. A. Van Houtte.
Alessandro PASSERIN D'ENTREVES, Appunti di storia delle dottrine politiche. La filosofia politica medioevale. -- G. Giappichelli,
Turijn, 1934, XII 238 blz. Lire 25.-Dit boek is minder ruim opgevat dan de titel het laat vermoeden.
In zijn inleiding wijst spreker erop dat hij zich zal beperken tot
de eeuw 1250-1350, welke de belangrijkste episode in de geschiedenis van de middeleeuwsche staatsleer uitmaakt.
Sch. geeft vooreerst de denkbeelden weer over de natuur van het
staatsverband. Zuiver conventionneel of natuurlijk ? Aan de hand
van Aristoteles hebben de scholastieke denkers de laatste op-
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lossing verkozen : daar de menschen niet allen even goed zijn, is het
noodzakelijk dat de « Wijzen » het bewind voeren. Na dit beginsel
vastgesteld te hebben, moest men overgaan tot den opbouw van het
staatswezen, en dat maakt het tweede deel uit van Schr.'s betoog.
De monarchische staatsvorm past het best in het kader van de theorie van het goddelijk recht : hij wordt dan ook algemeen erkend.
Wat de betrekkingen betreft tusschen Kerk en Staat, de voornaamste twistvraag uit die periode, evolueerde men van de theorie van
het evenwicht tusschen beide machten, naar twee extreme stellingen : Caesaropapisme of Theokratie. In de polemiek welke daarover gevoerd werd, is één werk vèr verheven boven alle andere,
de « Defensor Pacis » van Marsilius van Padua, de eerste theorie
van den leekenstaat (1324) .
Het boek van Prof. P. d'E. is een bijdrage van eersten rang tot
de kennis der politieke theoriën. Weliswaar is het wat al te theoretisch, wat al te philosophisch en dus te weinig historisch, te weinig
positief. Maar dat is een, zooniet noodzakelijk, dan toch gewoon
gebrek van de wijsgeeren die geschiedenis schrijven ; het neemt
weinig weg van de waarde van dit werk, een standaardwerk.
J. A. Van Houtte.
WETENSCHAP.
Dr. H. W. JULIUS, Beginselen der Algemeene Bacteriologie en
Immuniteitsleer. Uitgeverij Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem,
1935. Gebonden fl. 6,90.
Stilaan zijn de Nederlandschsprekende medici en studenten in de
medicijnen, tijdens de laatste 15 jaar, een volledig stel van vak- en
handboeken over hun vak rijk geworden. En daaronder zijn er boe.
ken van groote waarde die in niets tegenover gelijkaardige uit
andere taalgebieden hoeven onder te doen. Evenwel ontbrak in de
reeks een uitgebreid boek over de algemeene bacteriologie en de
daarmee verwante immuniteitsleer. Thans wordt in dit tekort verholpen door den conservator aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Dr.
Julius. Zijn meester Professor Wolff gaf aan dit boek van 360 bladzijden, dat voortreffelijk is uitgegeven, een inleiding mee, waarin de
hoop wordt uitgedrukt dat het boek zijn weg vinden zal. Daarmede
zijn wij het volkomen eens, want het boek is het overwaard.
Naast een korte voorgeschiedenis der bacteriologie waarin een
en ander te leeren valt voor wie belang stelt in den ontwikkelingsgang der geneeskundige wetenschap, behandelt dit boek van Dr.
Julius opvolgenlijk in vier afdeelingen : de bacteriologie, de besmetting, de immuniteit en de strijd tegen de bacteriën. Naast het klassieke dat elke arts die de universiteit reeds een tiental jaren achter
den rug heeft, kent, is een niet onaanzienlijk deel tekst besteed aan
de meer recente data dezer wetenschap, zoodat ook dit weldra tot
het klassieke behooren zal. Veel van wat in gespecialiseerde tijd-
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schriften en monographieën sinds jaren vooraanstaat, wordt hier nu
ook opgenomen zoodat het weldra gemeengoed zal zijn geworden.
Maar dit boek is toch niet saai zooals, helaas, zooveel hand- en
tekstboeken. Het is in een prettigen trant gesteld ; de lectuur sleept
mee en men kan heusch bladzijden na bladzijden lezen, om het wat
later, als de telefoon niet meer rinkelt, na de afgeloopen dagtaak,
opnieuw ter hand te nemen en verder te lezen. Wie zich het boek
aanschaffen wil, zal dit met mij bekennen.
Dr. L. Elaut.
H. MONDOR, Diagnostics urgents. Abdomen. Paris, Masson et
Cie, 1932.
De medici onder onze lezers kennen en gebruiken hopelijk reeds
lang dit mooie boek. Zooniet moge het hen ten zeerste en allerdrinr
gendst worden aanbevolen. Zoowel voor praktizeerende dokters,
als voor studenten in de geneeskunde, is het een boek voor dagelijksche raadpleging. Het is echter hier de plaats niet om daarover
op specifiek vakterrein verder uit te wijden. We willen echter ook
de aandacht van den niet-medicus op dit boek vestigen, omdat het,
meer wellicht dan anderen, doet uitkomen hoevele vorderingen de
medische wetenschap in de laatste 50 jaar heeft gemaakt. Enkele
voorbeelden slechts in het voorbijgaan, uit de talrijke en grondig
doorwerkte hoofdstukken, waaraan een rijke ondervinding en een
zeer goede theoretische kennis ten grondslag ligt.
Voor een halve eeuw leidden onvermijdelijk tot den dood : 9 op
10 der buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, 9 op 10 der blindedarmontstekingen met doorbraak in de buikvliesholte, 10 op 10 der
gevallen van doorbraak van maag- of darmzweren. Thans kunnen,
mits waakzaamheid .van den geneesheer en van den chirurg, en mits
men bijtijds heeft kunnen ingrijpen, die sterftecijfers herleid worden tot de volgende, troostvolle gegevens : 0 op 10 der buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, 1 op 10 der blinde darmontsteking
met doorbraak, 1 of 2 op tien der maag- en darmzweerdoorbraken.
Hierin blijft, dit wordt steeds weer in het boek naar voren gebracht, de tijdskwestie de belangrijkste, ieder uur heeft bij zulk een
diagnose zijn belang, waaruit blijkt dat de verantwoordelijkheid
van den geneesheer meer dan ooit te voren weegt, maar tevens ook
dat meer dan ooit te voren, een goed medicus een heerlijke rol te
vervullen heeft.
Dr. Van Baarle.
Dr. L. ELAUT. Urologie. — N. V. Standaard-Boekhandel.
Een Vlaamsch, Wetenschappelijk en Praktisch handboek voor
den huisarts, een werk dat in elke doktersbibliotheek t'huis hoort.
Een kijk op de inhoudstafel wijst er genoegzaam op hoe eenvoudig,
systematisch en volledig het werk is opgevat.
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Eerstens worden opvolgentlijk de voornaamste Urinaire Syndromen besproken : Haematurie, Pyurie en Bacteriurie, Phosphaturie
en Calciurie, pijn in de aandoeningen der Urinewegen, voornaamste blaassyndromen, Prostatisme, Anurie.
Het tweede deel geeft een leidraad in het onderzoek der Urinewegen.
In het derde deel geeft Schrijver ons een blik in de Urologische
kliniek, waarin we alle verwikkelingen zien voorkomen bij de verschillende ziekten.
Het vierde deel bespreekt het Urologisch instrumentarium noodig
voor de verschillende Urologische behandelingen die in het laatste
deel worden uiteengezet.
Dit uiterst interessant boek wijst er ons dus eerst op, welke subjectieve klachten, de aandacht van den dokter dienen te trekken op
het Urogenitaal apparaat, hoe verder dit moet onderzocht worden,
hoe na een grondig onderzoek de diagnose kan besproken en gesteld worden, en hoe eindelijk de zieke, door een doeltreffende
behandeling, van zijne kwalen kan worden verlost.
In de handen van den huisarts zal dit mooi werk er veel toe bijdragen zijne kennissen over Urologie te verrijken en vele menschen
niet meer onbeholpen naar huis te zenden.
Voeg nog daarbij dat de stijl heel vlot, correct en aangenaam is,
en dat het boek gerust als verzettende lektuur mag worden in handen
genomen.
Mochten nog andere Vlaamsche geleerden het voorbeeld van Dr.
Elaut volgen en we zouden ook niet lang wachten om fier te mogen
gaan op een echte Vlaamsche wetenschap.
Dr. P. Nelis.
RECHT.

Karel BRANTS, Het Belgisch gemeenterecht. Van In, 1935, 672 bl.
50 fr.
In dit lijvig boek van nagenoeg 700 bladzijden worden kwesties
die betrekking hebben op het leven van de gemeente nauw toegelicht. De rechten en de plichten van de personen die een rol vervullen in het gemeentewezen, komen eerst aan de beurt. Die personen worden samengevat onder de algemeene benaming : het gemeente korps. Over de aanduiding van de gemeenteraadsleden, van den
burgemeester en van de schepenen vernemen wij alle mogelijke inlichtingen. Vervolgens gaat het in een tweeden titel over de inrichting der vergaderingen van de gemeentelijke overheden : wanneer
en volgens welke voorschriften vergadert de gemeenteraad, welke
regels moeten gevolgd worden voor de beraadslagingen van het
Schepencollege, welke ambtenaren en beambten zijn gelast het gemeentebestuur bij te staan in de uitoefening van zijn zending ?
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Na over dit alles de meest actueele reglementeeringen te hebben
aangeduid, behandelt de schrijver in een derde deel de respectieve
bevoegdheid van de verschillende gemeentelijke overheden. Hier
zitten wij eigenlijk in den kern van het gemeentelijk vraagstuk. De
voorafgaande hoofdstukken betreffende wat wij zouden noemen de
gemeentelijke verrichting en de gemeentelijke proceduur waren natuurlijk onontbeerlijk in een volledig werk zooals hetgeen ons door
den schrijver wordt aangeboden. Het vraagstuk van de bevoegdheid
behoudt echter onze voorkeur omdat hier allerhande netelige juridische moeilijkheden een oplossing dienen te ontvangen. De auteur
heeft het aangedurfd die moeilijkheden te ontleden en aan de hand
van ministerieele besluiten en omzendbrieven brengt hij zeer dikwijls
de gewenschte opklaring. Een kwestie hadden wij nochtans met
meer omvang willen zien behandelen, namelijk de nietigheid van
onwettelijke gemeentereglementen. Er wordt ons desaangaande op
blz. 387 wel gezegd dat « over de wettelijkheid en de onwettelijkheid van de gemeentereglementen een zeer omvangrijke rechterlijke
en administratieve rechtspraak is gevestigd », maar een studie aangaande deze nochtans hoogst interessante rechtspraak treffen wij
in het boek niet aan. Alleen in titel VI vinden wij enkele bladzijden
gewijd een de bestuurlijke voogdij. De laatste titels van het boek
behandelen nieuwigheden zooals de vereeniging , van gemeenten
(titel IV) en de sociale taak van de gemeente (titel VII) .
De heer Bogaert die het op zich genomen heeft de uitgave van
1928 aan te vullen en aan te passen volgens de wetten, besluit-wetten en allerhande reglementen die sindsdien werden afgekondigd,
heeft zich hierdoor bijzonder verdienstelijk gemaakt en heeft recht
op den welgemeenden dank van ieder die zich met bestuurlijke en
meer bepaaldelijk gemeentelijke aangelegenheden bezig houdt. Zijn
taak is niet gemakkelijk geweest. Wat al veranderingen zijn er op
het gebied van het gemeentelijk recht — zooals op ieder rechtsdomein — sedert 1928 niet ingetreden ?
De systematische en logische indeeling van het werk, de helderheid van het betoog en tevens de veelzijdigheid van de aangehaalde
reglementeeringen maken van dit boek een der beste publicaties
van onze ontluikende Vlaamsche rechtwetenschap.
Prof. R. Vandeputte.
SOCIOLOGIE.
Die Hungerpredigt, Deutsche Notbriefe aus der Sowjet-Union 1933;
Das ubertiinchte Grab, Erimerungen eines evangelischen Pfarrers
aus der Sowjet-Union. -- Nibelungen-Verlag, Berlin u. Leipzig,
1934 en 1935, 143 en 179 blz., 1,80 en 2,50 Mk.
Verschillende publicaties, waaronder deze, werden door het
Nibelungen-Verlag uitgegeven dat zich tot doel stelt de gruwen

556

BOEKENNIEUWS

len bekend te maken welke in Sowjet-Rusland plaatsgrijpen : uitputting door hongersnood, geweldige vervolging van het Christendom. Hetgeen ons in deze brochures door de slachtoffers zelf gezegd
wordt, is diep aangrijpend.
Geloovige Protestanten zijn hier aan het woord ; al drukken zij
zich eenigszins anders uit dan wij, wij bewonderen hunne diepe en
edelmoedige overtuiging.
Dr. K. du Bois, S. J.
A. MULLER, S. J., La politique corporative, essai d'organisation
corporative. — Rex, Leuven, 1935, 224 blz., 12 fr.
In deze aflevering eindigt Mr. Goris een tweede reeks van « ses
excellentes études sur le mouvement corporatif parues dans Streven ».
Ter aanvulling er van bevelen wij dit werk aan waarin P. Muller
ons. uitvoeriger dan 't in een reeks artikels mogelijk is, beschrijft
wat op corporatief gebied in verschillende landen tot stand kwam :
een reeds uitgebouwd corporatief regiem of enkel instellingen welke
dat regiem voorbereiden.
Achtereenvolgens komen aan de beurt : Nederland, Italië, Portugal, Duitschland, Oostenrijk, de stand Freiburg (Zwitserland),
Spanje, de Vereenigde Staten, Luxemburg, Burgarijë, Brazilië, terwijl Frankrijk vrede moet nemen met 3 blz. in « et ailleurs ? ». Op het
buitenland volgt dan België.
P. Muller wil vooral ons do cum ent eer en. Het documentarische neemt dan ook in zijne studie de ruimste plaats in ; maar het
beschrevene wordt oordeelkundig door een specialist gewikt en
gewogen.
Vooral daarom bevelen wij dit leerrijk werk aan.
Dr. K. du Bois, S. J.

VARIA.
H. P. MARCHANT, Tot Verweer. --- Sijthoff, Leiden, 1935, 32 bl.
Deze brochure van den bekenden Nederlandschen Minister is
op de eerste plaats een politiek verweerschrift. Men had het den
Heer Marchant verweten dat hij zich aan zijn ministerzetel had
vastgeklampt, en dat hij, opgenomen in de Katholieke Kerk op 21
December 1934, eerst in Mei 1935 zijne bekeering bekend maakte,
en dan nog omdat hij door een collega er toe gedwongen werd zich
tevens als katholiek te bekennen en zijn ministerzetel op te geven.
De Heer Marchant legt de redenen bloot voor dewelke hij zich niet
onmiddellijk als katholiek verklaarde, en schetst terloops zijne verhoudingen tegenover de vrijzinnige partij in de laatste jaren die zijne
bekeering voorafgingen. De apologeticus zal vooral de volgende verklaring hebben opgemerkt : « Wie eenmaal de Evangeliën als Gods
woord aanvaardt, en verder gaat, wie bestudeert, wat naar de katho
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lieke leer op deze grondslag is opgebouwd, hij zal ervaren dat dit
alles logisch sluit. Hier vond ik de vastheid, die ik had gezocht.
En hier vond ik de ene algemene Kerk, die God in Christus heeft
gesticht. » (bl. 30) .
F. De Raedemaeker, S. J.

Vredesnummer, Tilburgsch Studenten Weekblad Wiking. -- dit
nummer 60 c.
Een omslag die om dooreengesmeten oorlogsgedoe doet huiveren ;
een viertalige inleiding, ook een tikje strijdlustig tegen « een klikje
Nederlandsche broodschrijvers, die zich valschelijk 't praedicaat
e jongeren » toeeigenen... ; die met sloop- en afbraak-copie sleuren »
« ouderen » die met jeugdigen moed voor den vrede, voor een
a internationalisme ordonné » opkomen. Vermelden wij : « L'Action
pacifictrice de Benoit XV », door Yves de la Bière en « De oorlog
uit economisch gezichtspunt » door Dr, M. J. H. Cobbenhagen.
Aktueel voorzeker nu de H. Vader de priesters oud-strijders uit
alle landen naar Rome oproept.
K. du Bois, S. J.

L. SIMONS, Volkswezen en Volkskracht, -- Maatschappij van
goede en goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1916, 102 blz.
Vier opstellen -- o. m. « Nederland en Vlaanderen » — onder
den oorlog opnieuw uitgegeven omdat de « tijdsomstandigheden...
ze inderdaad nieuw belang verzekeren ». De tijdsomstandigheden
zijn nu wederom andere.
K. B.
Dr. Ernst HATHEYER, Gewinnprobleme, Carl Heymanns, Berlin,
7 Mk.
Het ontstaan, de oorzaken en de grootte van de winst worden
door Dr. Hatheyer bestudeerd, waarbij hij telkens verwijst naar de
over dit onderwerp bestaande literatuur vanaf Adam Smith tot de
moderne auteurs, Phillipowich, Weber, Nicklisch, enz...
Hiervoor dient het dan ook warm aanbevolen als studiewerk,
M.D.
Dr. Wilhelm Chr. HAUCK, Bilanz Theoriën Konkordia A. G. BuhlBaden, 1933, 4,80 Mk.
Balanstheorie wordt soms wel verwisseld met balanstechniek en
balanskritiek. Ze leidt er wel toe doch bestaat ook op zich zelf.
Schrijver wil met berekeningen en streng mathematische middelen
de bestaande balanstheoriën bestudeeren. Aldus worden de theoriën van Schmidt, Rieger, Schmalenbach, enz. in oogenschouw ge-
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nomen ; doch vooral de organische balanstheorie van Schmidt maakt
het onderwerp uit van het kritisch onderzoek van Dr. Hauck.
Heel dit boekje getuigt van eene diepdoordachte kennis van de
werken der verschillende auteurs. Menigvuldige tabellen en grafieken lichten de uiteenzetting toe. Een nuttige inleiding tot de hoofdvraagstukken der theoretische balansleer.
M. D.

Van Boekhouden tot Bedrijfsleer, een bundel opstellen ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleeraarschap door oud-studenten aangeboden aan Prof. Dr. J. G. Ch. VOLNIER. -- G.
Delwel, Wassenaar, 1934, f. 10.
Wat Prof. Volmer, zoo pas door een onverwachte dood aan de
wetenschap en aan zijn talrijke vrienden ontrukt, beteekent voor de
Nederlandsche bedrijfseconomie, wordt door Prof. Dr. POLAK geschetst in het voorwoord : « De Nederlandsche bedrijfseconomische
literatuur ademt Volmer's geest, alle schrijvers hebben hun inspiratie, de opwekking tot zelfstandig werk, de keuze van de onderwerpen aan Volmer te danken... Hij heeft hier zoodoende de bedrijfsleer gebracht en doen ontwikkelen ».
Het is niet mogelijk hier alle verzamelde opstellen te bespreken.
Ze zijn zeer verscheiden van aard doch bieden den lezer tal van
nieuwe ideeën en stellingen, die aanleiding kunnen geven tot verdere en vruchtbare uitdieping.
M. D.
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Artikels
(per alphabetische orde volgens het voornaamste woord van den titel)

Arbeidskamp voor jonge werkloozen te
Dworp, door W. Arts, bl. 516.

Bedrijfsorganisatie in Belgic, door R.
Goris, bl. 86, 294, 449.

Financieele Politiek (Actieve -- in
Frankrijk), door R. van Ooteghem,
bl. 224.
Frederik Van Eeden, (Een nieuw boek
over — ) , E. Janssen, bi. 198.

Beursaangelegenheden (Praatje over —),
door J. Nolf, bl. 118.
Boeken en Beschouwingen, door E. Janssen. bl. 311.

Gandhi en de Untouchables, door E .V,.
bl. 52.

Brief aan den kunstenaar, door E. Janssen. bl. 399.

Gevaert (Lieven -- ), door W. Matthijs, bl. 337.

Brom (Edward),, door E. Janssen, bl.
409.

Godsdienst (Wezenstrekken van den —
), door H. Robbers, bl. 189.

Christendom (Het avontuur van het —),
door J. Van Heugten, bl. 450.

Godsdienstgeschiedenis (Laatste bevindingen van de -- ), door A. Brunner, bl. 487.

Conversie (De -- van de Belgische
schuld) , door J. Nolf, bl. 333.
Hippocrates, De Vader der Geneeskunde, door L. Elaut, bl. 206.
Derde Duitsche Rijk (De Geschiedenis in het -- ),bl. 50.
Dierenbescherming (Waarom -- ? ),
door H. Thieiemans, bl. 288.

Humanisme (Vrouwelijk — ), door L.
Reypens, bi. 481.
Huwelijk en Familie in de Missielanden,
door G. Van Buick, bl. 129.

Duitschlands Verleden en Toekomst,
door H. Bruders, bl. 161.
Japansche Taal, door j. Eylenbosch,
bl. 15.
Engelsche Romanliteratuur (Vrouwelijke
--), door R. Kreemers, bl. 104.

Jodendom (Het liberale — ), door F.
De Raedemaeker, bl. 271.
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Kerkgeschiedenis, door F. De Raedemaeker, bl. 415.
Kerstmeditatie, door L. Arts, bl.

65.

Klassiek of Modern, door F. De Raedemaeker, bl. 540.
Krisis en Vermaak, door K. du Bois
de Vroylande, bl. 330.
Letterkunde (De katholieken en de hedendaagsche ---), door J. Van Gorp,
bi. 215.

Lezen (Wij — diet genoeg), door R.
Kreemers, bl. 38.
Licht in de
bl. 428.

Duisternis, door P. Lassalle,

Mededinging beperkt, door R. Vandeputte, bl. 392.
Middeleeuwsche (De —
Van Houtte, bl. 319.

staat), door J.

More (Sir Thomas — ),door A. Seeldrayers, bl. 411.

Na ti onalisme of Vaderlandsliefde, door
E. De Schaepdryver, bl. 22.
Oosten (In het verre -- ),
Block, bl. 424.
Pacifisme (Katholiek -- ),
mans, bl. 3.

door A.

door J. Sals-

Racisme (Geschiedenis van het -- ),
door E. De Schaepdrijver, bl. 280, 380.
Romanschrijver (De Katholieke — ),
door J. Eeckhout, bl. 181.
Russische Toestanden, door E. De
Schaepdryver, bl. 219.

Ruusbroec en de Mystiek in het Germaansche Teeken, door L. Reypens,
bl. 304.

Scarpé (Dr. L. —), door J. Van Mierlo, bl. 404.

Thomas-Christenen in In& , door E.
Verstraelen, bl. 507.

Uitgaven (Over — romans en cultuur),
door E. Janssen, bl. 45.
Universiteit (De R. K. — van Nijmegen), bl. 49.

Veiligheid (Het begrip --r in de Europeesche politiek), door Em. Van Coppenolie, bl. 495.
Verstegen (Richard -- ) , door A. Boon,
bl. 100.

Weenen (1 Mei
bl. 353.

in — ) , door L. Arts,

Werkgeversorganisatie, (De Christelijke
-- ) , door K. du Bois de Vroylande ; bl. 34.
Wetboek (Het sociaal -- herzien),
door F. Van Goethem, bl. 79.

Wijsbegeerte (Eene nieuwe reeks over
de --- ) , door E. De Bruyne, bl. 135.

Zedelijk Bewustzijn (De Ontwikkeling
van het -- bij het kind), door Zr
Maria Gerarda, bl. 364.
«Zwaar

Water», door H. Gesp., bl. 523.
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